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 تقاضای پناهندگی شما
 اطالعات  در مورد  روند  مرزی 

 
 

 کنید؟ می دریافت را بروشور این چرا

 کشوردر حمایت یعنی: پناهندگی کنید. پناهندگی تقاضای اینجا در خواهید می اکنون .اید شده هلند وارد دریایی بندر یا فرودگاه طریق از شما

 کنند. محافظت درخواست خود کشور در توانند نمی و نیستند برخوردار امنیت از خود کشور در که افرادی برای دیگری

از دولت هلند تقاضا میکنید که به شما مدرک اجازه اقامت دهد. برای اقامت در هلند به این  رسما  با انجام دادن درخواست پناهندگی شما 

یک روند حقوقی که در آن دولت هلند در  هندگی شما شروع میشود: مدرک اجازه اقامت احتیاج دارید. روند پناهندگی بعد از تقاضای پنا

در این  درخواست پناهندگی شما طی مراحل روند مرزی بررسی می شود.مورد دادن مدرک اجازه اقامت به شما تصمیم گیری میکند.  

 روز در مورد درخواست شما تصمیم بگیرد. 28باید ظرف  INDروند، 

وهمینطور توضیحات در مورد کارهای که باید انجام دهید  اطالعات در مورد چگونگی روند مرزی را میتوانید در این بروشور بخوانید. 

  .انیدرا در این بروشور میخو انتظاری که از دولت هلند میتوانید داشته باشید )حقوق شما( )وظایف( و
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 اجازه اقامت پناهندگی را دریافت خواهید کرد؟ زمانی چه
 

 اگر کنید. دریافت میتوانید را پناهندگی اقامت اجازه شرایط کدام داشتن با شما که است شده داده تذکر هلند کشور ها بیگانه اقامت قانون در

 بگیرید: اقامت اجازه توانید می کند، صدق شما مورد درزیر توضیحات از یکی

 

 به شما اینکه دلیل به یا سیاسی اعتقادات ، ملیت ، دین نژاد، دلیل به تان خود کشور در که این از ترس برای دارید موجه دلیل شما •

 گرفت. قرارخواهید پیگیرد تحت ، دارید تعلق خاص اجتماعی گروه یک

 رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز در کشور خود تان بترسید. ،  شکنجه یا سایراعدام و مرگ حکم از که دارید موجه دلیل شما •

 .تان بترسیددرگیری های مسلحانه در کشور خود  و خشونت شدن در قربانی  موجه دارید که ازشما دلیل  •

 همسر ، شریک زندگی ، پدر ، مادر یا فرزند خردسال شما اخیرا  اجازه اقامت در هلند را دریافت کرده است.   •
• Naturalisatiedienst en Immigratie (IND  تصمیم می گیرد که آیا شما به این اساس دارای شرایط اخذ )

 اقامت پناهندگی هستید یا خیر. 
 

 
 

 از شما چه انتظاری می رود؟
 می انتظار شما از همچنین کند. اثبات میتواند را شما پناهندگی درخواست دالیل که دهید ارائه را اطالعاتی مراحل طی در شما که است مهم

 به خود(  میکنند تثبیت را شما اظهارات که های نامه یا اسناد )مانند آورید بدست توانید می یا دارید دست در که را مدارکی تمام که رود

 IND دهید. نشان 

 

 را الزم تدابیر تواند می IND سپس دهید. تذکر آنرا توانید می صورت آن در بگیرد؟ نظر در باید IND که دارید شخصی شرایط آیا

 حد در را شما که میکند سعی IND بسته. پذیرایی مرکز در تان اقامت طول در یا ها مصاحبه طول در مثال عنوان به بگیرد، درنظر

 کند. کمک امکان
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 با کدام سازمان ها روبرو می شوید؟ 
 

 

 

N)VW( dNederlan VluchtelingenWerk سازمان یک  

 است. شده تاسیس پناهجویان منافع احقاق برای  و است مستقل بشر حقوق

VWN قرار شما اختیار در پناهندگی روند درباره را  توضیحاتی و اطالعات 

  در و کند می پشتیبانی و مطلع روند این درطی را  شما شخصا   VWN دهد. می

  وکیل با زمینه این در شود. می واسطه ، دیگر های سازمان با مشکل صورت

  شما پناهندگی درخواست درمورد VWN  کند. می نزدیک همکاری شما

  گیرد. نمی  یمیتصم
www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 

voor aadR بپردازید، را وکیل هزینه نمیتوانید شما اگر

(RVR) dRechtsbijstan کرد. خواهد کمک شما به وکیل یک گرفتن برای 

RVR شاغل وکیل کرد. خواهد پرداخت میکند کمک را شما اینکه خاطرب را وکیل این هزینه 

Rechtsbijstand voor Raad شما که است  ای وابسطه غیر شخص وکیل باشد. نمی 

 .کرد خواهد همراهی پناهندگی تقاضای حقوقی مسایل با را

www.rvr.org 

 

 

 D)(IN tNaturalisatiediens en -mmigratieI 
 بررسی IND کارمندان است. هلند امنیت و دادگستری وزارت از بخشی

 است دلیل همین به خیر. یا دارید پناهندگی حق هلند در شما آیا که کرد خواهند

  هلند در چرا اینکه و کنید.  می وگو گفت هستید کی اینکه درمورد آنها با که

 که را کشوری اوضاع و شما شخصی داستان آنها اید؟ کرده  پناهندگی درخواست

  توانید می شما آیا که گیرند می صمیمت  آنها سپس  کنند. می بررسی هستید آن اهل

 خیر. یا بمانید هلند در موقت( طور )به
www.ind.nl 

 

 

 پرستار این دارید. MediFirst پرستار یک با مالقات  قرار یک پذیرایی مرکز در

 این به تحقیق این  کنید. شرکت پزشکی معاینه یک در خواهید می آیا که میپرسد شما از

  مشکلی جسمی یا  / و روانی نظر از شما آیا شود داده تشخیص که میشود انجام منظور

   باشد. داشته تأثیری IND با شما  مصاحبه در بتواند که دارید
 

 

Migratie voor Organisatie Internationale 

(IOM) کند. می کمک جهان سراسر در را مهاجران که است مستقلی سازمانی 

 شما به تواند می IOM ، کنید ترک مستقل طور به را هلند خواهید می اگر

 اختیار در مجدد ادغام و بازگشت مورد در عملی اطالعات IOM کند. کمک

 این در کند. می راهنمایی هلند از عزیمت تنظیم در را شما و دهد می قرار شما

 بخواهید. مکک خود وکیل یا VWN کارمند یک از توانید می زمینه
nederland.nl-www.iom 

 

 

(DT&V) kVertre en Terugkeer Dienst  از بخشی 

  توسط شما  پناهندگی درخواست اگر است.  هلند امنیت و دادگستری وزارت

IND کارمند یک ، شود رد DT&V را خود بازگشت  که کند می  کمک شما به  

 دهید. سازمان تان خود کشور به
stterugkeerenvertrek.nlwww.dien 

 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
file:///C:/Users/prese/Downloads/www.rvr.org
http://www.ind.nl/
file:///C:/Users/prese/Downloads/www.iom-nederland.nl
file:///C:/Users/prese/Downloads/www.dienstterugkeerenvertrek.nl
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)(DJI nInrichtinge Justitiële nsteiD وزارت از بخشی 

 در زیرا دارید اقامت بسته ساختمان یک در شما است. هلند امنیت و دادگستری

 کند. می مدیریت را ساختمان این DJI برید. می سر به مهاجرت بازداشت

 یک در شما اقامت طول در آنها پوشند. می فرم لباس یک DJI کارمندان

 .کنند می همراهی و مراقبت شما از بسته ساختمان

 

 معرفی و ثبت نام :   1همرحل

هویت شما را  KMar. کارمندان  (KMar)شما خودتان را به ماموران مرزبانی هلند معرفی می کنید . اغلب پلیس نظامی سلطنتی

بازرسی می   لباس ها و چمدان های تانرا KMarمشخصات شما را ثیت می کنند، از جمله اسم ، تاریخ تولد و ملیت.  آنها .تعیین می کنند

به چه   که در آن توضیح داده شده است دریافت کرده اید  بروشوری ی و انگشت نگاری خواهند کرد. شما یکر و از شما عکس بردا دکن 

ضمنا  میتواند از شما سواالتی  KMar  .می کنید امضا KMar نزد. شما تقاضای پناهندگی تان را میشودمنظور اثر انگشت شما گرفته 

 بپرسد در مورد: 

 شما سفر مسیر •
 و ؛اید نموده پناهندگی تقاضای دراروپا دیگری کشور در یا هلند در شما آیا آینکه و •
 اروپا. دیگر های کشور از یک در یا دهلن در خانواده اعضای حضور •

 

 اید. کرده پناهندگی درخواست هلند در شما که دهد نمی اطالع شما کشور مقامات به هرگز هلند دولت توجه!

 
 

 بسته پذیرایی مرکز
 مجتمع مکان این شد. خواهید منتقل خیپولاس فرودگاه نزدیکی در بسته پذیرایی مرکز یک به نام، ثبت و معرفی از پس ساعت چند طی در

 دریافت را هلند به ورود اجازه )هنوز( شما زیرا است بسته مرکز یک JCS پذیرایی مرکز شود. می نامیده (JCS) اسخیپول قضایی

 JCS در نیز IND دفتر کنید. ترک مستقل طور به را مکان این ندارید اجازه شما .میباشید آنجا در پروسه مراحل طی در شما اید. نکرده

 است. شده واقع

 

 

 نام ثبت مصاحبه :2 همرحل
 

 

 میپرسد.  سوال  شما از IND مصاحبه این در میشود.  نامیده  نام ثبت مصاحبه دارید  IND با که اولی مصاحبه

 از:  عبارتند  نام ثبت مصاحبه اصلی اهداف

 اینکه: مورد در اطالعات دریافت
 کی هستید  •

 از کدام کشور هستید  •

 چگونه سفر کردید •

 مدارکی که دارید مرور میشوند •

 ن( ی • بررسی میشود که آیا کشور دیگری در اروپا باید در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم بگیرد یا خیر)پروسه دوبل •

 

 
 میشود: پرسیده سوال شما از زیر موارد به راجع نام ثبت مصاحبه طول در

 
 شما.  زندگی محل و اصلیت  ، ملیت ، هویت •      

 خانواده؛   •      

  اسناد؛  •      

 تحصیالت؛   •      

 ؛  سربازی  خدمت  و کار  •      

 دیگر؛ کشورهای در  اقامت •      

 و  هلند؛ به شما سفر •      
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 شما؛ پناهندگی درخواست دلیل •      
 

 روند سریع و خوب پیشبرد برای اطالعات این از IND دهید. پاسخ کوتاه دارید اجازه میدهید پناهندگی درخواست چرا که سوال این به

 طور به خود یپناهندگ درخواست مورد در تا میشود داده شما برای کافی فرصت اصلی، مصاحبه طول در کند. می استفاده پناهندگی

 کنید. صحبت گسترده

 

IND  از را گزارش از نسخه یک شما کند. می تهیه گزارش یک مصاحبه این از IND  کرد. خواهید دریافت خود وکیل یا 
 

 از راگ همچنین نکنید. استفاده جعلی گذرنامه یا سند در شده نوشته مشخصات از بنابراین دهید. ارائه را خود واقعی مشخصات !کنید توجه

 مورد در گیری تصمیم برای منفی عواقب تواند می ، IND به ناقص یا نادرست اطالعت دادن ارائه بگویید. اید کرده استفاده مستعار نام

 باشد. داشته شما پناهندگی درخواست

 
 

 ک مدار 
 مانند کند، اثبات را شما هویت که دارید مدارکی آیا هستند. اهمیت پر بسیار شما پناهندگی درخواست ارزیابی برای مدارک

  به کند، ثابت را شما پناهندگی تقاضای دلیل یا  راه داستان که دارید مدارکی یا گواهینامه؟ یا شناسنامه ،ملی کارت ،گذرنامه

  را خود که موقع را رکمدا این روزنامه؟ مقاالت  یا  و دادگاه حکم دیپلم، هواپیما، به ورود  کارت هواپیما، بلیط مثال عنوان

 این در ندتوان می بسته پذیرایی محل در (VWN) کارمندان  دهید. تحویل IND با نام  ثبت مصاحبه  موقع  یا ،میکنید معرفی

  درخواست ارزیابی هنگام IND شوند. می بررسی بودن اصل نظر از کارشناسان  توسط شما اسناد   نند.ک  کمک را شما زمینه

 کند.  می استفاده اسناد این از شما پناهندگی

!  مشخصات شخصی و مدارک شما برای ارزیابی درخواست پناهندگی شما مهم اند. در توضیحات تان کامل باشید و چک کنید کنید توجه

 ل و صحیح نوشته شده اند. هرگز مدارک شخصی را دور نریزید.که آیا مشخصات کام

 مترجم
 زبانی به را ها سوال این مترجم پرسد. می هلندی به را ها سوال IND کارمند داشت. خواهد حضور مترجم یک اصلی مصاحبه هنگام در

 و کند نمی کار IND در است، مستقل مترجم کرد. خواهد ترجمه هلندی به را شما های پاسخ مترجم کند. می ترجمه فهمید می شما که

 تذکر فورا   آنرا بفهمید را یکدیگر درستی به نیدتوا نمی مترجم و شما اگر ندارد. شما پناهندگی درخواست مورد در گیری تصمیم در تأثیری

 سوال متوجه درستی به شما اینکه بخاطر نیاید پیش تفاهمی سو که است مهم دهد. ترتیب دیگری مترجم کرد خواهد سعی IND سپس دهید.

 شوید. نمی ها

 

 : دوره استراحت و آماده سازی3مرحله 
 و کرده استراحت توانید می RVT طول در شود. می داده شما به (RVT) آمادگی و تاستراح روزه 6 دوره یک نام، ثبت مصاحبه از پس

 می اوقات بعضی IND کند. کوتاه را RVT بخواهید IND از توانید می خود وکیل با مشورت با شوید. آماده پناهندگی روند برای بیشتر

 از دیگری کشور در قبال   اگر یا .باشید امن کشور یک شهروند شما که افتد می اتفاق زمانی این ندهد. RVT شما به که بگیرد تصمیم تواند

  باشید. کرده پناهندگی تقاضای تقاضای سوئیس یا اشتاین لیختن ، ایسلند ، نروژ ، اروپا اتحادیه

 

 VWNاطالعات توسط 
 روند  درطول VWN کارمندان داد. خواهد توضیحاتی و اطالع پزشکی توصیه  و پناهندگی روند مورد در VWN  کارمندان از یکی

 محرمانه دهید می ارائه شما که اطالعاتی باو باشد. می رایگان VWN های کمک میکنند. حمایت شما از و داده اطالعات شما به پناهندگی

 شد. خواهد رسیدگی

 
 

 پزشکی  توصیه
 ، لزوم صورت در نویسد. می پزشکی توصیه یک پرستار میپرسد. سواالتی شما از MediFirst پرستار یک ، کوتاه معاینه یک طی در

 در فقط این دهند. می گزارش IND به را معاینه نتایج پزشک یا پرستار کند. می معرفی پزشک به بیشتر معاینه برای را شما پرستار

 گیرد. می نظر در را شما سالمتی وضعیت مورد در اطالعات این پناهندگی مراحل طی در IND افتد. می اتفاق شما موافقت صورت

 
 

 زخم جای آیا کنید. صحبت پزشک یا پرستار با موارد این خصوص در است. مهم جسمی و روحی مشکالت هرگونه مورد در بودن صادق

 به نیازی شما نیست. ریاجبا پزشکی معاینه است. محرمانه پزشکی معاینه گزارش دهید. گزارش پزشک یا پرستار به نیز را این دارید؟

 ندارید. پزشکی معاینه هزینه پرداخت

https://www.google.nl/search?client=safari&channel=mac_bm&q=%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjb5OrY6tjwAhWLERQKHZtVDOgQkeECKAB6BAgBEDo
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 مراحل در IND ، صورت این در دهید. گزارش پرستار به را موضوع این توانید می ، کنید همکاری پزشکی معاینه با خواهید نمی اگر

 بود. خواهد شما سالمتی وضعیت گرفتن نظر در به قادر کمتر شما پناهندگی

 
 

 سل  تشخیص برای آزمایش
  که افرادی کشورشما. در هم شاید همینطور دارد. وجود جهان های کشور از بسیاری در که است جدی بیماری سل بیماری

   طسه.ع یا  سرفه طریق از مثال ،دهند انتقال دیگران به آنرا توانند می هستند مبتال  باز ریوی سل بیماری

 

  دوره طول در اغلب این پرسید. خواهد سوال چند شما از مورد این در  بسته پذیرایی محل در  پزشکی بخش کارمندان از یکی

RVT دوره از قبل که آید می پیش گاهی اما افتد. می اتفاق RVT به  مبتال شما که باشد داشته وجود آن احتمال اگر شود. انجام 

  بیماری اگر .میشوید منتقل بیمارستان به شما امر این برای  گرفت. یدخواه قرار مفصل آزمایش تحت شما ،باشید سل بیماری

 . شد خواهد آغاز درمان و معالجه از بعد شما پناهندگی روند صورت  این در شد. خواهید معالجه دارو با هلند در داشتید سل
 

 وکیل یک از کمک
 این شد. خواهد معرفی شما به میکنید پناهندگی تقاضای اینکه از پس وکیل نمود. خواهد کمک را شما وکیل پناهندگی روند مراحل طی در

 در شما وکیل با مقدماتی جلسه این کند. می آماده پناهندگی مراحل برای  را شما مالقات یک طی وکیل  نمیکند. کار هلند دولت برای وکیل

 می رفتار محرمانه طور به شما اطالعات با ندارید. وکیل هزینه پرداخت به نیازی شما شود. می ربرگزا دارید اقامت آن در که ساختمانی

 شود.

 

 روز به روز  پناهندگی روند :4 مرحله
 که ساختمانی در و کشد می طول روز 6 معموال   AA میشود. آغاز (AA)پناهندگی عمومی روند ،سازی آماده و استراحت مرحله از پس

 درازا به روز 9 اکثرا   که +AA  میگیرد. دربر را تر طوالنی زمان که دارد وجود هم دیگر AA یک میشود. سازماندهی هستید ساکن

 همچنین و است. شده گرفته نظر در دارد، نیاز بیشتر تحقیقات انجام به آنها در IND که پناهندگی های درخواست برای + AA میکشد.

 پناهندگی روند که بخوانید میتوانید زیر اطالعات در دارند. بیشتری توجه به نیاز جسمی یا روحی مشکالت دلیل به که پناهجویانی برای

 میرود. پیش چگونه روز به روز شما

 

 

  (AA)پناهندگی عمومی روند
 
 

 اصلی مصاحبه :1 روز
 دالیل مورد در گسترده طور به توانید می مصاحبه این در میدهید. انجام IND کارمند یک با آنرا که است مکالمه یک اصلی مصاحبه

 نیز مترجم مصاحبه این در پرسید. خواهد سوال شما از مصاحبه طول در همچنین IND کارمند دهید. توضیح خود پناهندگی درخواست

 باشد. اشتهد حضور شما اصلی مصاحبه در بخواهید VWN از توانید می تمایل صورت در دارد. حضور

 

 خواهید مصاحبه IND کارمند یک با جداگانه بطور دو هر اید؟ داده پناهندگی درخواست خانم( یا )شوهر خود زندگی شریک همراه به آیا

 داشت. خواهند مصاحبه مستقالنه بطور شان خود نیز آنها  اند؟ بزرگتر یا ساله 15 که دارید فرزندانی آیا  داشت.

 

 و کامل ، صادق افتاده اتفاق شما برای آنچه مورد در کنید. بیان دارید، نیاز محافظت به شما میسازد واضح که را مسایلی همه که است مهم

 کارمند به ، نیست تان یاد دقیق خاص رویداد یک اگر کنید. محافظت درخواست خود کشور در توانید نمی دلیلی چه به اینکه و باشید روشن

IND کارمند یید.بگو IND کنید: صحبت تان شخصی وضعیت مورد در شما که است مهم این است. مطلع شما کشور عمومی وضعیت از 

 دلیل با مرتبط روحی یا جسمی مشکل ، زخم آیا دهید. توضیح را مرتبط جزئیات است ممکن که آنجا تا دارید؟ نیاز شخصی محافظت به چرا

 ارزیابی برای را این IND صورتیکه در بگویید. IND کارمند به را موضوع این شما که است همم پس دارید؟ خود پناهندگی درخواست

 هزینه با و خودتان را تحقیقاتی چنین توانید می همچنین  شوید. پزشکی معاینه شما که بگیرد تصمیم تواند می بداند، مفید شما درخواست

 دهید. انجام شخصی
 

 

 بعدی مصاحبه درباره بحث :2 روز 
                  را  آنچه تا میکند کمک مترجم یک مکالمه، این طول در كرد. خواهد صحبت شما با اصلی مصاحبه گزارش مورد در شما وكیل   
 به ای نامه در را آن شما وکیل باشد، نادرست یا باشد نشده نوشته گزارش در ی نکته اگر شود. ترجمه میگویید تان وکیل و شما که   

   NDI        دهد. می گزارش 
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 اول تصمیم :3 روز
IND تعیین را شما پناهندگی روند نحوه ارزیابی این نتیجه خیر. یا بگیرید جواب میتوانید دارید که شرایطی دلیلی به که کند می ارزیابی 

 دارد: وجود گزینه 4 کند. می
 

 شده نوشته نآ در که خود( وکیل طریق )از نمود خواهید دریافت IND طرف از ای نامه دارید. را پناهندگی اقامت اجازه شرایط شما .1

 خواهد توضیح تان برای شما وكیل دهید. ادامه هلند در )موقت( زندگی به توانید می شما است. شده قبول شما پناهندگی درخواست است

 باشید. داشته انتظار میتوانید را ها چیز چه که داد

 
2. IND یا روز 6 ظرف تواند نمی و دارد نیاز بیشتری زمان به بیشتر تحقیقات برای( صورت در 9 AA )+ درخواست مورد در 

 در تصمیم کند. می رسیدگی (VA) پناهندگی شده تمدید پروسه طی شما پناهندگی درخواست به  IND بگیرد. تصمیم شما پناهندگی

 کرد. خواهید دریافت VA درباره اطالعات با دیگری بروشور شد. خواهد گرفته بعدا   شما پناهندگی درخواست مورد
 

3. IND   تصمیم میگیرد که شما احتماال  شرایط اجازه اقامت پناهندگی را ندارید، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که شما را برای

ادامه می یابد، خارج از مرحله روند   AAمدت بیشتری در مرکز پذیرایی بسته نگه دارد. درخواست پناهندگی شما در 

 د.ادامه می یاب اقامت پناهجویان )کمپ باز(ه در یک مرکز متوقف می شود و معموال  پس از یک هفت AAمرزی.  

 
4. IND از ای نامه شما ندارید. را پناهندگی اقامت مجوز شرایط شما که است گرفته تصمیم IND دریافت خود( وکیل طریق )از 

 نامه دراین شود. می گفته تصمیم پیش نامه این به کند. رد را شما پناهندگی درخواست دارد قصد IND اینکه بر مبنی کرد خواهید

 مورد در شما وكیل است. شده داده توضیح داشت خواهد همراه به شما برای عواقبی چه امر این اینکه و شما درخواست شدن رد دالیل

 كرد. خواهد صحبت شما با نامه این
 

 نظر/اعتراض تصمیم: به پاسخ :4 روز
 سپس کرد. خواهید صحبت خود وکیل با تصمیم پیش این مورد در کند، رد را شما پناهندگی درخواست دارد قصد IND که صورتی در

 IND از که تصمیمی پیش به رسما   آن با شما که است ای نامه این کند. ارسال IND به نامه یک طی را نظر/اعتراض تواند می شما وکیل

 نیستید. موافق آمده تصمیم پیش در آنچه با چرا که دهید توضیح توانید می امهن این در دهید. می پاسخ اید، کرده دریافت

 

      گیری تصمیم :6 و 5 روز
 را شما پناهندگی روند نحوه ارزیابی این نتیجه خیر. یا کند تغییر باید تصمیم پیش آیا که کند می ارزیابی IND ، شما نظر خواندن از پس

 شما وكیل کند. می گزارش را ارزیابی این نتیجه IND آن در که کرد خواهید دریافت خود( وکیل ریقط )از ای نامه کرد. خواهد تعیین

 دارد: وجود گزینه 4 بود. خواهد چه شما برای آن عواقب که داد خواهد توضیح

 

 که است شده نوشته آن رد که میکنید دریافت خود( وکیل طریق )از IND از نامه یک هستید. پناهندگی اقامت اجازه شرایط دارای شما .1

 تأیید وقت اسرع در وکیل مشورت با شما پناهندگی درخواست  میشود. داده هلند در اقامت اجازه شما به و رسیده پایان به مرزی روند

 یپیامدها چه امر این كه داد خواهد توضیح شما وكیل دهید. ادامه هلند در خود زندگی به  موقت( )بطور توانید می سپس شود. می

 داشت. خواهد همراه به شما برای دیگری

2. IND  روز در مورد درخواست پناهندگی شما   28برای تحقیقات بیشتر به زمان بیشتری احتیاج دارد و نمی تواند ظرف

 اقامت برای پناهجویان  در یک مرکز روند  رسیدگی می کند. این VAبه درخواست پناهندگی شما در  INDتصمیم بگیرد. 

دیگری با اطالعات  بروشور . تصمیم در مورد درخواست پناهندگی شما بعدا  دنبال خواهد شد. ادامه می یابد ()کمپ باز

 دریافت خواهید کرد. VAمربوط به 

3. IND  که شما را برای  تصمیم میگیرد که شما احتماال  شرایط اجازه اقامت پناهندگی را ندارید، اما هیچ دلیلی وجود ندارد

ادامه می یابد، خارج از مرحله روند   AAمدت بیشتری در مرکز پذیرایی بسته نگه دارد. درخواست پناهندگی شما در 

 متوقف می شود و معموال  پس از یک هفته در یک مرکز اقامت پناهجویان )کمپ باز( ادامه می یابد. AAمرزی.  

4. IND  همچنان بر این عقیده است که شما دارای شرایط اجازه اقامت پناهندگی نیستید. نامه ای از طرفIND   )تصمیم =(

مبنی بر رد شدن درخواست پناهندگی شما )از طریق وکیل خود( دریافت خواهید کرد. در این نامه دالیل رد شدن  

است.  به عنوان مثال ، شما دیگر اجازه ماندن در هلند را   درخواست پناهندگی شما و عواقب آن برای شما توضیح داده شده

ندارید و باید به کشور خود برگردید. همچنین توضیح داده شده است که شما در صورت مخالف بودن با تصمیم ، چه کاری 

با شما گفتگو  باید انجام دهید. و چه گزینه هایی برای بازگشت به کشور شما وجود دارد. وکیل شما در مورد این تصمیم 

 خواهد کرد.
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 (+AA) روزه 9 پناهندگی عمومی روند

 

 کشد: می طول روز 9 معموال   شما پناهندگی مراحل آنصورت در کند؟ می رسیدگی + AA در شما پناهندگی درخواست به IND آیا

 ؛ اصلی مصاحبه :2 و 1 روز •

 کیس(. )اصالح وکیل با اصلی مصاحبه مورد در بحث :4 و 3 روز •

 ؛ اول تصمیم :5 روز •

 ؛ وکیل توسط )نظر( تصمیم به واکنش :7 و 6 روزهای •

 دوم. تصمیم :9 و 8 روزهای •

 
 

 روز 28 حداکثر مرزی روند
 تا حداکثر را مرزی روند تواند می IND خاص، موارد در کشد. می طول روز AA 9 + و روز AA 6  که شد داده توضیح باال در

  .میشوند شمرده های روز نیز تعطیالت و ها یکشنبه ها، شنبه مرزی، روند طول در کند. تمدید روز 28

 

IND اینکه محض به نمانید. بسته پذیرایی مرکز یک در دلیل بی شما تا دارد، نگه کوتاه را مرزی روند مدت ممکن حد تا کند می تالش 

 همانطور شما، درخواست شود. می متوقف روند این شود، بررسی تواند نمی مرزی روند طی شما پناهندگی درخواست که میشود مشخص

 مرکز یک در مورد دو هر در  میشود. رسیدگی VA در یا و میباشد جدا مرزی روند از که AA در شما درخواست به اید، خوانده قبال   که

 کرد. خواهید اقامت asielzoekers opvang gaanOr Centraal (COA) به متعلق آزاد پذیرایی

 
 

 روند ساده پناهندگی
 

 به سریع و ساده روش یک با IND  نکنید. دریافت پناهندگی حق که دارد وجود زیادی احتمال صورت این در هستید؟ امنی کشور اهل آیا

   روند: این طی در کند. می رسیدگی شما درخواست

 دیگر کشورعضو هلند، در پناهندگی اقامت اجازه قبال   که میشود اعمال صورتی در نیز مورد این .داشت خواهید IND با مصاحبه 1 فقط

 اید گفته خود پناهندگی درخواست دالیل مورد که را آنچه IND د.باشی داشته را سوئیس یا اشتاین لیختن ، ایسلند ، نروژ اروپا، اتحادیه

 خیر. یا کرد خواهید دریافت پناهندگی اجازه آیا که میگیرد تصمیم و کند. می ارزیابی

 

 وجود دارد.  یک بروشور جدا در مورد روش ساده پناهندگی  !توجه کنید

 

 لیست کشورهای امن
 ، فنالند ، استونی ، آلمان ، دانمارک ، قبرس ، کانادا ، بلغارستان ، برزیل ، هرزگوین بوسنی ، بلژیک ، استرالیا ، آندورا ، الجزایر ، آلبانی

 لیتوانی ، اشتاین لیختن ، لتونی ، کرواسی ، کوزوو ، ژاپن ، جامائیکا ، ایتالیا ، هند ، ایرلند ، مجارستان ، یونان ، غنا ، گرجستان ، فرانسه

 لهستان ، اتریش ، اوکراین ، نروژ ، شمالی مقدونیه ، نیوزیلند ، هلند ، نگرو مونته ، مغولستان ، موناکو ، مراکش ، مالت ، لوکزامبورگ ،

 ، تونس ، چک جمهوری ، توباگو و ترینیداد ، اسپانیا ، اسلواکی ، اسلوونی ، صربستان ، سنگال ، مارینو سان ، رومانی ، پرتغال ،

 سوئیس ، سوئد ، ایسلند ، متحده ایاالت ، انگلستان ، واتیکان
 

 کشورهای لیست از نسخه آخرین دارد. کشور امنیت به بستگی این شوند. حذف یا اضافه است ممکن کشورها است: تغییر قابل لیست این

 www.rijksoverheid.nl کرد: مشاهده هلند دولت سایت وب در توان می را امن
 

پناهندگیپس گرفتن تقاضای   

  INDبا  شما می توانید هر لحظه ای که خواستید تقاضای پناهندگیتان را پس بگیرید. توصیه میشود که در آنصورت  با وکیلتان یا مستقیما  
ا دیگر حق ندارید در هلند بمانید، مگر اینکه بخاطر دلیل دیگری به شمدر این صورت  تقاضای پناهنده گی را پس می گیرید؟ تماس بگیرید. 

و به این دلیل دیگر نمیتوانید به هلند و اکثر کشور های   می توانید ممنوعیت ورود دریافت کنید همچنیناجازه ماندن در اینجا داده شود. 

گرفتن تقاضای پناهندگی  دوباره تقاضای پناهندگی بکنید. حتی اگر ممنوعیت ورود هنور پابرجا  از  پس  شما میتوانید اروپایی سفر کنید. 

  د.باش

 

 پناهندگی روند از بعد
 این کنید. اعتراض هلند دادگاه به تصمیم این برابر در ، خود وکیل با مشورت با توانید می کرد، رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 منتظر هلند در توانید می معموال   اعتراض مرحله در نیستید. موافق IND تصمیم با که میکنید اعالم دادگاه به رسما   شما که است معنی بدان
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 را شما وکیل بمانید. هلند در اعتراض مرحله در که دهد اجازه شما به تا نمایید تقاضا دادگاه از توانید می نشود، داده اجازه این اگر بمانید.

 را هلند قوانین IND آیا که کند می بررسی شما پناهندگی درخواست درباره گیری تصمیم درهنگام قاضی  کرد. خواهد کمک زمینه این در

 بگیرد، تصمیم قاضی که زمانی تا بمانید. هلند در دادگاه تصمیم الی میتوانید شما موارد، از بسیاری در خیر. یا است کرده اجرا درستی به

  دارید. ورود ممنوعیت اروپایی کشورهای اکثر برای همچنین ماند. خواهید بسته پذیرش مرکز در

 میتوانید میشود رد شما درخواست اینکه از بعد میشود. داده شما به نیز ورود ممنوعیت پناهندگی درخواست شدن رد صورت در اکثرا

 باشید. الورود ممنوع اگر حتی کنید. پناهندگی درخواست دوباره

 

 بازگشت
 شما به Vertrek en Terugkeer Dienst (DT&V)حال، این با  دارید. را خود کشور به بازگشت مسئولیت خود واقع در شما

 اگر گرفت. خواهد تماس شما با میشود رد شما پناهندگی درخواست اینکه از پس DT&V شوید. آماده خود بازگشت برای تا کند می کمک

 یک در را بازگشت روند مرحله میشوید. گشتانده باز خود کشور به اجباری شکل به نکنید، ترک را هلند مستقالنه شده مشخص مدت در

 میکنید. سپری تهبس پذیرش مرکز

 

 تماس  DT&V و شما بین را شما تواند می VWN کارمند یک یا وکیل کنید، صحبت DT&V با بازگشت درباره زودتر خواهید می اگر

 بگیرید: تماس DT&V با DT&V سایت وب در خاصی فرم طریق از توانید می همچنین کند. برقرار

bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning- هلندی: زبان به •

dtv-van-terugkeer/hulp 

https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- انگلیسی: زبان به •

-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if
netherlands-het 

 

 

 Migratie voor Organisatie ernationaletnI (IOM) با توانید می برگردید، خود کشور به داوطلبانه خواهید می اگر

  کند. کمک عزیمت امر در را شما و دهد ارائه شما به عملی اطالعات تواند می IOM بگیرید. تماس

 

 

 ثبت مشخصات شخصی 

شماست. اسم سازمان هایی که با این بروشورهمکاری می کنند، در پایین  مشخصات شخصی انواع اطالعات در مورد شخص 

این بروشورنوشته شده اند. این سازمانها مشخصات مربوط به شما را در زمان تقاضای، معرفی یا روند پناهنده گی جمع آوری 

اد و یا سازمانهای دیگر نیزدر مورد شما  و ثبت می کنند. آنها ازشما اطالعات شخصی شما را می پرسند و اگر نیاز بدانند از افر

این سازمان ها از مشخصات شما استفاده و دخیره می کنند و اگر لزوم قانونی وجود داشته باشد آنها را به سایر  .سوال می کنند.

م و  سازمان ها منتقل می کنند. قانون حفظ حریم خصوصی شامل  تعهدات برای سازمانهایی است که مشخصات شما را تنظی

  نگهداری می کنند. قوانین حفظ حریم خصوصی  شامل حقوق شما هم می شود. برای مثال

   است؛ شده ثبت  سازمانها توسط که تان مشخصات به داشتن دسترسی •

  وچرا؛  میکنند استفاده چه برای را شما مشخصات سازمانها اینکه مورد در داشتن آگاهی •

 است. شده فرستاده ها سازمان کدام به اشم مشخصات  اینکه  مورد در داشتن آگاهی •

 کنید.  مراجعه ها سازمان های سایت به پس بدانید؟ بیشتر خود حقوق و شخصی مشخصات تنظیم درباره خواهید می آیا

 

 
 

 

 سواالت متداول

 
 دهم؟ می انجام IND با را خود مصاحبه اولین زمانی چه

 6 معموال   شما آن، از پس شود. می نامیده نام ثبت مصاحبه این دارید. IND با اولیه مصاحبه یک میکنید، معرفی را خود اینکه از پس

  RVT دوره میخواهید آیا شود. می نامیده RVT دوره این شوید. آماده پناهندگی مراحل برای و کرده استراحت که دارید فرصت روز

 دهید. گزارش IND به را آن و بگذارید میان در خود وکیل با را موضوع این توانید می صورت این در ید؟باش داشته تری کوتاه

 
 

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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 افتد؟  می اتفاقی چه بگیرد، تصمیم مرزی روند  مراحل روز 28 یا 9 ، 6 طی نتواند IND اگر
IND در شما پناهندگی درخواست به که بگیرد تصمیم تواند می VA را پناهندگی درخواست آنکه از پس صورت این در کند. رسیدگی 

 یک در صورت این در بگیرد. تصمیم شما پناهندگی درخواست مورد در IND اینکه تا کشید خواهد طول ماه 6 حداکثر میکنید امضا

 کرد. خواهید دریافت VA درباره بیشتر اطالعات با دیگری بروشور د.کر خواهید اقامت آزاد پذیرایی مرکز

 
 

 IND ، پناهندگی درخواست از پس ماه 6 آیا کرد. خواهید دریافت IND از پیامی ، نباشد گیری تصمیم به قادر ماه 6 مدت در IND اگر

 ارسال با توانید می صورت این در اید؟ نکرده دریافت باره این در IND از نیز پیامی آیا و اید؟ نکرده دریافت IND از تصمیمی هنوز

 کند. کمک شما به زمینه این در تواند می شما وکیل کند. گیری تصمیم شما پناهندگی درخواست مورد در سریع که بخواهید IND از نامه
 

 دارد؟ وجود امکان این آیا کنم. تعریف زن یک برای را خود پناهندگی داستان دهم می ترجیح من
 زن مترجم و کارمند یک کرد خواهد سعی IND سپس کنید. اعالم (IND با مصاحبه )= نام ثبت مصاحبه هنگام در را این توانید می ، بله

 میتوانید نیز را مورد این کنید؟ تعریف مرد یک برای را خود داستان دهید می ترجیح آیا باشند. داشته حضور شما اصلی مصاحبه در

 حضور شما اصلی مصاحبه در را مرد ترجمم یک و ردم کارمند یک کرد خواهد سعی IND صورت، این در کنید. اعالم نام ثبت مصاحبه

 باشند. داشته

 

 دهم؟ انجام باید کاری چه بارداری یا بیماری صورت در
 مراجعه شما( پناهندگی روند شروع از قبل جزوه: )به بگویید پرستار به پزشکی مشاوره برای معاینه هنگام در هستید، باردار یا بیمار اگر

  که اطالعاتی با است. مهم بسیار ب هپاتیت یا گال ، سل مانند: ساری بیماری داشتن احتمال یا بودن ابتال صورت در ویژه به امر این کنید.

  نمیفرستد. دیگران به را شما سالمتی به مربوط اطالعات شما اجازه بدون هرگز پرستار میشود. برخورد محرمانه میدهید پرستار به

 

 تا کنند کمک شما به توانند می آنها دهید. اطالع VWN یا IND کارمند به را موضوع این فا  لط شدید، بیمار پناهندگی مراحل طی در اگر

  کارمند یا نگهبان یک از  هستید؟ مریض دارید جلسه خود وکیل یا IND با که روزی آیا کنید. استفاده مناسب )پزشکی( های کمک از

 VWNبه را موضوع این که بخواهید IND هد.د گزارش شما وکیل یا 

 

 دارید؟ الیسوبروشور این خواندن از بعد آیا
 بپرسید. VWN یا IND کارمندان از یکی یا خود وکیل از را سواالت این توانید می

 

 آیا شکایتی دارید؟ 
تمام سازمان های دخیل در روند پناهندگی به طور حرفه ای و دقیق کار می کنند. آیا هنوز احساس می کنید که سازمانی با شما رفتار خوبی 

 می توانند در این زمینه به شما کمک کنند  VWNنکرده است؟ در این صورت می توانید شکایت کنید. وکیل شما یا یک کارمند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 از: است مشترک نشریه یک نشریه 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) 

 

  درخواست: به

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 کنید. حقوق و حق کسب نمیتوانید نشریه این محتوای از

 تعیین هلندی نسخه شود مختلف تعابیر به منجر ترجمه صورتیکه در

 است. کننده

 

http://www.rijksoverheid.nl/

