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 ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق
 مەلۇماتالر توغرىسىدا تەرتىپلىرى بېجىرىش چېگرادا

 
 
 

 
 

 
 
 

 ئالدىڭىز؟ تاپشۇرۇپ قولالنمىنى بۇ نېمىشقا سىز
 ئۆز بولسا، قىلىش تەلەپ پاناھلىق قىلدىڭىز. ئىلتىماس تىلەش پاناھلىق دۆلەتتە بۇ ۋە كىردىڭىز دېڭىزدىن ياكى يوللىرى ھاۋا ھولالندىيەگە سىز

  بىلدۈرىدۇ. ئېرىشىشىنى قوغداشقا دۆلەتتە باشقا كىشىلەرنىڭ ئېرىشەلمىگەن قوغداشقا يەردە ئۇ ۋە بولمىغان بىخەتەر دۆلىتى

 
 قىلغان تەلەپ بېرىشنى رۇخسىتى تۇرۇش دۆلەتتە بۇ ئۆزىڭىزگە شەكىلدە رەسمىي ھۆكۈمىتىدىن ھولالندىيە ۋاقتىڭىزدا، تىلىگەن اھلىقپان سىز

 باشالپ، تاپشۇرغاندىن ئىلتىماسىنى پاناھلىق سىز كېرەك. ئېلىشىڭىز رۇخسىتى تۇرۇش ئۈچۈن ياشىشىڭىز ھولالندىيەدە سىز بولىسىز.
 ھەققىدە بەرمەسلىك ياكى بېرىش رۇخسىتى تۇرۇش سىزگە ھۆكۈمىتى ھولالندىيە بولسا بۇ  باشلىنىدۇ. بېجىرىش لىرىڭىزنىرەسمىيەت پاناھلىق

 بېجىرىلىدۇ بويىچە تەرتىپلىرى بېجىرىش چېگرادا ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ رەسمىيەتدۇر. قانۇنىي بىر چىقىرىدىغان قارار

 كېرەك. بېرىشى جاۋاب ئىچىدە كۈن 28 ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش پاناھلىق IND  ە،بويىچ تەرتىپلەر چېگرادىكى

 

 
 يەنە قولالنما بۇ چۈشەندۈرىدۇ. بېرىلىدىغانلىقىنى ئېلىپ ئىشالرنىڭ ۋە باسقۇچ قانداق بېجىرىشتە بويىچە تەرتىپلىرى چېگرا قولالنما بۇ

 ھۆكۈمىتىدىن ھولالندىيە سىزنىڭ ۋە مەسئۇلىيىتىڭىز( سىزنىڭ )يەنى ۇچۈشەندۈرىد كېرەكلىكىنى قىلىشىڭىز ئىشالرنى قانداق سىزنىڭ
 چۈشەندۈرىدۇ. بارلىقىنى )ھوقۇقىڭىزنىڭ( كۇتۈشىڭىزنىڭ نىمىلەرنى
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  ئاالاليسىز؟ تاپشۇرۇپ رۇخسىتىنى تۇرۇش تىلەپ پاناھلىق ھولالندىيەدە ئۆزىڭىزنىڭ قاچان سىز
 

 بىلدۈرىدۇ. ئاالاليدىغانلىقىڭىز رۇخسىتىنى تۇرۇش تىلەپ پاناھلىق ئاستىدا شارائىتالر قانداق سىزنىڭ  قانۇنى چەتئەللىكلەر ھولالندىيە
 ئېرىشەلەيسىز: رۇخسىتىگە تۇرۇش دۆلەتتە بۇ كەلسە، ماس سىزگە بىرسى ئەھۋالالردىن قىلىنغان بايان تۆۋەندە 

 

 سەۋەبىدىن تەبىقە ئىجتىمائىي ئاالھىدە بولغان تەۋە سىز ۋە قارىشىڭىز كۆز ىياسىيس تەۋەلىكىڭىز، دۆلەت دىنىي، ئىرقىي، ئۆزىڭىز سىز •
 قورۇقسىڭىز. ئۇچراشتىن زىيانكەشلىكلەرگە بولغان ئېنىق

 ياكى مۇئامىلىلەرگە يات ئىنسانلىققا ۋە ئۇچراش جازاسىغا تەن ئۆلتۈرۇش، ئېتىپ قىلىنىش، ھۆكۈم جازاسىغا ئۆلۇم دۆلىتىڭىزدە ئۆز سىز •
 كۆرسىتەلىسىڭىز. سەۋەبلەرنى قىالرلىق قايىل توغرىسىدا قورقىدىغانلىقىڭىز ئۇچراشتىن لۇقالرغاخور

 

 زىيانكەشلىكىگە زوراۋانلىقالرنىڭ بۇ ۋاقىتتا خالىغان سىز سەۋەبىدىن، توقۇنۇشالر قۇراللىق بەرگەن يۈز دۆلىتىڭىزدە ئۆز •
 كۆرسىتەلىسىڭىز. سەۋەبلەرنى ئېنىق ھەققىدىكى قورقىدىغانلىقىڭىز بولىدىغانلىقىدىن ئۈچۇرغۇچىسى

 

 تۇرۇش تىلىگۈچىلەر پاناھلىق ھولالندىيەدە بالىالر كىچىك يېشى ۋە ئاپىڭىز ئاتىڭىز، ھەمرايىڭىز، جۈپتىڭىز، سىزنىڭ مەزگىللەردە يېقىنقى •
  بولسا. ئېرىشكەن رۇخسىتىگە

 IND ياكى ھازىرلىغان شەتلىرىنى ئېرىشىش رۇخسىتىگە تۇرۇش تىلىگۈچىلەرنىڭ لىقپاناھ ھالدا قانائەتلىنەرلىك سىزنىڭ 
 چىقىدۇ. باھاپ توغرىسىدا ھازىرلىمىغانلىقىڭىز

 
 

 
 

 قىلىنىدۇ؟ تەلەپ نېمىلەر سىزدىن
 

 ئوينايدۇ. رول ممۇھى ئىنتايىن بېكىتىشتە تەكشۈرۈپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ ھۆججەتلىرىڭىز ۋە ئۇچۇرلىرىڭىز خۇسۇسىي
 ئۆزىڭىزگە )مەسىلەن، ھۆججەتلەرنى كېلەلەيدىغان ئېلىپ سىز ياكى ئىسپاتالرنى قانداق ھەر بولغان بار ئۆزىڭىزدە يەنە سىزنىڭ

 تەلەپ كۆرسىتىشىڭىز گە  IND  ئاالقىلەر(-خەت بولغان پايدىلىق ئىشالرغا ئېيتقان سىز ئىلتىماسىڭىزدا ياكى ھۆججەتلەر مۇناسىۋەتلىك
 ىلىنىدۇ.ق

  

 

 كېرەك. ئېيتىشىڭىز ئۇنى سىز بولسا، ئىشالر ئاالھىدە قارالغان دەپ زۆرۈر ئويلىشىشى نىڭ IND ئەھۋالىدا ئۆزىڭىزنىڭ ئەگەردە

 قارىتا ئەھۋالغا بۇ IND بولسۇن، مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش بولغان بىخەتەر ياكى بولسۇن داۋامىدا سۆھبەت مەيلى بولغاندا، شۇنداق 
 قوللىنىدۇ. دبىرلەرتە مۇۋاپىق

 IND تىرىشىدۇ. بېرىشكە ياردەم سىزگە قەدەر مۇمكىن 
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 ئۈچرىشىسىز؟ بىلەن تەشكىالتالر ۋە ئورۇن قايسى سىز
 
 

 

(VWN) dNederlan VluchtelingenWerk - كىشىلىك مۇستەقىل بىر بۇ 

 پاناھلىق   VWN قوغدايدۇ. ھوقۇقىنى تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق بولۇپ، تەشكىالتى ھوقۇق
 بىلەن ئۇچۇرالر مۇناسىۋەتلىك سىزنى ھەققىدە تەرتىپلىرى بېجىرىلىش ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش

 بېجىرىلىش بولغان ئاخىرىغىچە باشتىن ئىلتىماسىڭىزنىڭ پ،قىلى ياردەم سىزگە تەمىنلەيدۇ.
 مەسىلىلەرنى كۆرۈلگەن بىلەن تەشكىالتالر - ئىدارە باشقا ۋە تۇرىدۇ بىلدۈرۈپ جەريانلىرىنى

 بىلەن ئادۋوكاتالر بېجىرىشتە ئىشالرنى بۇ ئۇالر، يەنە ئوينايدۇ. رول ۋاسىتىلىق قىلىشتا ھەل

 قارار ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  VWNلەيدۇ.ئىش بىللە ماسلىشىپ يېقىندىن
 بەرمەيدۇ.

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 
 

 

 

Raad بەرمىسە، يار ئىمكانىيىتىڭىز ئىقتىسادىي سىزنىڭ قىلىشقا تەكلىپ ئادۋوكات ئەگەردە

(RVR) dRechtsbijstan voor  ياردىمىگە ئادۋوكاتالرنىڭ سىزنىڭ - ئىدارىسى 

 ئۈچۈن خىزمەتلىرى ئادۋوكاتالرنىڭ ئىدارىسى RvR قىلىدۇ. كاپالەتلىك ئېرىشىشىڭىزگە

  قىلمايدۇ. خىزمەت ئۈچۈن ئىدارىسى RvR ئادۋوكاتالر تۆلەيدۇ. ھەققىنى ئۇالرنىڭ
 خادىمالر قىلغۇچى ياردەم بويىچە ساھەلىرى مۇالزىمەت قانۇنىي ھالدا مۇستەقىل ئادۋوكاتالر

   بولىدۇ. ياردەمدە بېجىرىلىشىغا ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ بولۇپ،

www.rvr.org 

 

 

(IND) tNaturalisatiediens en -Immigratie ھولالندىيە ئىدارىسى 

 سىزنىڭ خادىملىرى خىزمەتچى نىڭ   INDقارايدۇ. مىنستىرلىكىگە بىخەتەرلىك ۋە ئەدىلىيە
 ئېلىپ تەكشۈرۈش ھەققىدە ئەمەسلىكىڭىز ئىگە ياكى ئىگە ھوقۇقىغا تىلەش پاناھلىق ھولالنىدىيەدە

 نېمە سىزنىڭ ۋە ئىكەنلىكىڭىزنى كىم سىزنىڭ سىزدىن، ئۇالر بىلەن، مەقسەتلەر مۇشۇ بارىدۇ.
 ئېيتقان سىز ئۇالر سورايدۇ. سوئالالر ھەققىدە تىلىگەنلىكىڭىز پاناھلىق ھولالندىيەدە ئۈچۈن

 سىزگە ئارقىلىق، تەكشۈرۈش ئەھۋالىڭىزنى دۆلىتىڭىزدىكى ئەسلى سىزنىڭ بويىچە، ۋەقەلىكلەر
 چىقىرىدۇ. قارار ھەققىدە بەرمەسلىك ياكى بېرىش رۇخسەت تۇرۇشقا ۋاقىتلىق ھولالندىيەدە

www.ind.nl 

 

 ئارقىلىق ئېلىش كۆرۈشمە بىلەن سېستىراالر  MediFirst مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش سىز
 سورايدۇ. بېرىشىڭىزنى ئېلىپ تەكشۈرتىشى ساغالملىق تەن سىزدىن سېستىراالر ئۈچرىشىسىز.

 سىز يوقلۇقىنى، ياكى بار كېسەللىك ساغلملىقىڭىزدا جىسمانى ۋە روھى سىزنىڭ تەكشۈرۈش بۇ
 تەسىر سۆھبەتكە بېرىلىدىغان ئېلىپ ئىدارىسىدا ئىشلىرى ۋەتەنداشلىق ۋە كۆچمەنلەر بىلەن

 بېكىتىدۇ. يەتكۈزمەيدىغانلىقىنى ياكى يەكۈزىدىغان

 

(IOM) eMigrati voor Organisatie Internationale  بولسا 
 ئۆزىڭىز سىز ئەگەردە تەشكىالتدۇر. مۇستەقىل بىر قىلىدىغان ياردەم كۆچمەنلەرگە خەلقئارالىق

 ياردەم سىزگە تەشكىالتى  IOM خالىسىڭىز، كېتىشنى قايتىپ ھولالندىيەدىن ھالدا مۇستەقىل

 جەمىيىتىڭىزگە ئۆز ياكى كېتىشىڭىزگە قايتىپ ھولالندىيىدىن سىزنىڭ تەشكىالتى  IOM قىلىدۇ.
 سىز قىلىدۇ. ياردەم ئورۇنالشتۇرۇشقا ئىشالرنى مۇناسىۋەتلىك ئۆزلىشىشكە بېرىپ قايتىپ

VWN  قىلىشىنى ياردەم ئىشقا بۇ ئادۋوكاتىڭىزدىن ياكى خادىملىرىدىن خىزمەتچى ئىدارىسىنىڭ 
 دۇ.بولى سورىسىڭىز

nederland.nl-www.iom  

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
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(DT&V) kVertre en Terugkeer Dienst ۋە ئەدىلىيە ھولالندىيە بولسا 
 .قارايدۇ مىنستىرلىكىگە بىخەتەرلىك

 مىنىستىرلىكى  DT&V قىلسا، رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  IND ئەگەر 
  .قىلىدۇ ياردەم ئورۇنالشتۇرۇشقا ئىشلىرىنى قايتۇرۇش دۆلەتكە كەلگەن ئۆزىڭىز سىزنى

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

(DJI) nInrichtinge Justitiële Dienst ۋە ئەدىلىيە ھولالندىيە بولسا 
  قارايدۇ. مىنستىرلىكىگە بىخەتەرلىك

 ئورۇنالشتۇرۇلغان چېگرادا سىز ئۈچۈن، قىلىنغانلىقى رەت كىرىشىڭىز ھولالندىيەگە سىزنىڭ
 . تۇرىسىز ياتاقتا بىخەتەر

 DJI ىبىنان ئۇ بار. مۇالزىمىتى كۈتۈۋېلىش بولغان بار ئەسلىھەلىرى بىخەتەرلىك بىنادا ئۇ  

 ئورۇنالشتۇرۇلغان چېگرادا سىزگە  كىيىدۇ. كىيىمى خىزمەت خادىملىرى DJI باشقۇرىدۇ.
   بولىدۇ. ياردەمدە سىزگە ۋە قارايدۇ سىزگە خادىمالر خىزمەتچى ۋاقتىڭىزدا، تۇرغان ياتاقتا

www.dji.nl 

 
 

 
 
 

 تىزىملىتىش ۋە قىلىش مەلۇم باسقۇچ:

 

  r)(KMa Marechaussee Koninklijke ئىش بۇ قىلىسىز. مەلۇم ئۆزىڭىزنى ئىدارىسىگە مۇداپىئە چېگرا ھولالندىيە سىز

 بولىدۇ. مەسئۇل بېكىتىشكە ئېنىقالپ كىملىكىڭىزنى سىزنىڭ ئادەتتە ئىدارىسى  Kmar بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئىدارىسىدە

 Kmar  ئالىدۇ. ئەنگە ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي قاتارلىق تەۋەلىكىڭىز دۆلەت ۋە كۈنىڭىز-ئاي وغۇلغانت ئىسمىڭىز، سىزنىڭ ئىدارىسى 

  

 ئالىدۇ. ئىزلىرىڭىزنى بارماق ۋە تارتىدۇ رەسىمگە سىزنى ئاندىن تەكشۈرىدۇ، تاقلىرىڭىزنى -يۈك ۋە كېچكلىرىڭىز-كېيىم سىزنىڭ يەنە ئۇالر

 پاناھلىق ئىدارىسىدە  KMar سىز ئالىسىز. تاپشۇرۇپ ۋاراقچە چۈشەندۈرۈلگەن ىنىدىغانلىقىئېل ئىزلىرىڭىز بارماق سىزنىڭ ئۈچۈن نېمە
  كېرەك. قويۇشىڭىز ئىمزا ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش

 Kmar  مۇمكىن: سورىشى سوئالالرنى تۆۋەندىكىدەك سىزدىن بەلكىم ئىدارىسى 

 يوللىرىڭىز؛ سەپەر كېلىش سىزنىڭ •
 تىلىمىگەنلىكىڭىز؛ ياكى تىلىگەن پاناھلىق دۆلەتلىرىدە ياۋروپا باشقا كىيا ھولالندىيەدە بۇرۇن سىزنىڭ •
 ئەھۋالالر. قاتارلىق يوقلۇقى بار ئەللىرىدە ياۋروپا باشقا ياكى يەردە بۇ ئائىلىڭىزنىڭ سىزنىڭ شۇنداقال، ۋە •

  

 
  كېرەككى: قىلىشىڭىز دىققەت شۇنىڭغا سىز

 بىلدۈرمەيدۇ. ھۆكۈمەتلىرىگە دۆلەت كەلگەن ئۆزىڭىز تىلەگەنلىكىڭىزنى پاناھلىق ھولالندىيەدە سىزنىڭ ھۆكۈمىتى ھولالندىيە 

 
 مەركىزى كۈتۈۋېلىش بولغان بىخەتەر

 كۈتۈۋېلىش بىخەتەر  ئايرىپورتتىكى سىز ئىچىدە، سائەتنىڭ قانچە بىر كېيىن، بېجىرىلگەندىن رەسمىيەتلىرى تىزىملىتىش ۋە قىلىش مەلۇم
  ئاپرىلىسىز. مەركىزىگە

 ۈنكىچ ئورۇن ئورۇنالشتۇرۇلغان ئەسلىھەلىرى بىخەتەرلىك مەركىزىگە كۈتۈۋېلىش  JCS ئاتىلىدۇ. دەپ (JCS( ئىسمى يەرنىڭ بۇ 
  يوق. ھوقۇقىڭىز كىرىش ھولالندىيەگە سىزنىڭ

 كېتىش چىقىپ ئىختىيارلىقىڭىز ئۆز يەردىن بۇ سىزنىڭ تۇرىسىز. يەردە بۇ سىز مەزگىللەردە بېجىرىۋاتقان ئىشىلىرىڭىز ئىلتىماس سىزنىڭ 

 بار. خادىملىرى خىزمەتچى IND يەنە ئورنىدا  JCS يوق. ھوقۇقىڭىز

 

 

 

http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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 سۆھبىتى سئىلتىما باسقۇچ: -2

 

IND  ئۇچرىشىشتا بۇ ۋە ئاتىلىدۇ دەپ سۆھبىتى قىلىش ئىلتىماس ئۇچرىشىشىڭىز تۇنجى بولغان بىلەن ئىدارىسى IND  سىزدىن خادىملىرى 
 سورايدۇ. سوئالالر

 بولسا: مەقسىتى نېگىزلىك ئەڭ سۆھبەتنىڭ ھەققىدىكى ئىلتىماس 

 ئىگىلەش: ئۇچۇرالرنى تۆۋەندىكى •

 كىمۇ سىز •

 ۋە كەلدىڭىز؛ دىنقەيەر سىز •

 كەلدىڭىز. قانداق يەرگە بۇ سىز •

 كۆرىدۇ. بارلىقىنى ھۆججەتلىرىنىڭ كىملىك قانداق سىزنىڭ •

 تەكشۈرىدۇ ئەمەسلىكىنى كېرەك ياكى كېرەك بېجىرىشى دۆلەتلىرىنىڭ ياۋروپا بىر باشقا نىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ يەنە •
 .بويىچە( تەرتىپلىرى ئىش دۇبلىن )يەنى

 

 
 سورىلىدۇ: سوئالالر تۆۋەندىكىدەك سىزدىن داۋامىدا، سۆھبەت ھەققىدىكى قىلىش ئىلتىماس

 ئۇچۇرالر؛ توغرىسىدىكى يېرىڭىز ياشىغان ۋە كەلگەنلىكىڭىز قەيەردىن تەۋەلىكىڭىز، دۆلەت كىملىكىڭىز، سىزنىڭ •
 ئائىلىڭىز؛ •
 كېنىشكىلىرىڭىز؛ ۋە ھۆججەت كىملىك مۇناسىۋەتلىك •
 ڭىز؛تارىخى ئوقۇش •
 ئەۋالىڭىز؛ ئىشلەش ھەربىيلىكتە ۋە خىزمەت •
 ئەھۋاللىرىڭىز؛ ياشىغان دۆلەتلەردە باشقا •
 ۋە جەريانىڭىز؛ سەپەر كېلىش ھولالندىيەگە •
 سەۋەبلىرىڭىز تىلەشتىكى پاناھلىق سىزنىڭ •

 پاناھلىق خادىملىرى  IND كېرەك. بېرىشىڭىز جاۋاب قىسقا سوئالغا سورالغان ھەققىدە تىلىگەنلىكىڭىز پاناھلىق ئۈچۈن نېمە سىزدىن
 قېتىملىق كېيىنكى بېرىلىدىغان ئېلىپ بىلەن سىز پايدىلىنىدۇ. ئۇچۇرالردىن بۇ ئۈچۈن بېجىرىش سۈرەتتە تىز ۋە رەسمىي ئىلتىماسىڭىزنى

 يارىتىپ پۇرسەت ئېيتىشقا چۈشەندۈرۈپ تەپسىلى سەۋەبلىرىنى تىلەيدىغانلىقىڭىزنىڭ پاناھلىق ئۈچۈن نېمە ئۆزىڭىزنىڭ ەتتە،سۆھب تەپسىلى
 بېرىلىدۇ.

  

 

IND  نۇسخىسىنى كۆپەيتىلگەن دوكالتنىڭ كېيىن، يازىدۇ. دوكالت ھەققىدە سۆھبەت بېرىلغان ئېلىپ خادىمى IND  ئادۋوكاتىڭدىن ياكى 
 الىسىز.ئ تاپشۇرۇپ

  

 
  كېرەككى: قىلىشىڭىز دىققەت شۇنىڭغا سىز

 سىز ئەگەر كېرەك. ئېيتىشىڭىز  ئۇچۇرلىرىنى خۇسۇسىي ھەقىقىي ئۆزىڭىزنىڭ ۋاقىت ھەر ئەمەس، ھۆججەتلىرىدىن كىملىك ساختا سىز 

  كېرەك. بىلدۈرىشىڭىز گە  IND بولسىڭىز، ئىشلەتكەن ئىسىم ساختا

 IND  كۆرسىتىدۇ. تەسىر نەتىنجىلىنىشىگە قانداق ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ بېرىش، ماتالرنىمەلۇ ۋە ئۇچۇر ساختا گە 

 
 ھۆججەتلەر
 ئۆزىڭىزنى سىز ئەگەردە ئوينايدۇ. رول مۇھىم ناھايىتى بېكىتىشتە تەكشۈرۈپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ ھۆججەتلەر
 ۋە ھۆججەت قاتارلىق كېنىشكىسى شوپۇرلۇق گۇۋاھنامىسى، تۇغۇلۇش كىنىشكىسى، كىملىك سپورت،پا ئىسپاتلىيااليدىغان ساالھىيىتىنى

 كەچۈرمىشلىرىڭىز، مۇناسىۋەتلىك ئۇنىڭغا ۋە جەريانلىرى سەپەر بولغان پايدىلىق ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش پاناھلىق يەنە بولسا، كېنىشكللىرىڭىز
 خەۋەرلىرى گېزىت ياكى قارارلىرى مەھكىمىسىنىڭ سوت دىپلوم، رۇخسىتى، ئۇچۈش ندائايروپىال بېلىتى، ئايروپىالن شۇنداقال يەنە

 خادىملىرى  IND ياكى ۋاقىتتا تىزىمالتقان ئىلتىماسقا ئىچىدە ۋاقىت تىز ئىمكانقەدەر سىز بولسا، ئىسپاتلىرىڭىز ۋە ھۆججەت قاتارلىقالر
  كېرەك. بېرىشىڭىز اپشۇرۇپت ۋاقتىدا سۆھبەت بولىدىغان ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز بىلەن
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 بىخەتەر خادىمى خىزمەتچى VWN بولىدۇ. تاپشۇرسىڭىزمۇ جەريانىدا سۆھبەت تەپسىلى كېيىنرەك، ھۆججەتلىرىڭىزنى بۇ يەنە سىز 
 ىنىراستلىق كىملىكىڭىزنىڭ ۋە ھۆججەت تاپشۇرغان سىز مۇتەخەسسىسلەر قىالاليدۇ. ياردەم سىزگە ئىشالردا بۇ مەركىزىدە، كۈتۈۋېلىش

 تەكشۈرىدۇ.

 IND  بېكىتىدۇ. تەكشۈرۈپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ تۇرۇپ، ئاساسلىنىپ كېنىشكىلىرىڭىزگە ۋە ھۆججەت مۇشۇ 

 
  كېرەككى: قىلىشىڭىز دىققەت شۇنىڭغا سىز

 ئوينايدۇ. رول مۇھىم بېكىتىشتە تەكشۈرۈپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق ھۆججەتلىرىڭىز، كىملىك ۋە ئۇچۇرلىرىڭىز خۇسۇسىي سىزنىڭ 
  كېرەك. دەلىللىشىڭىز يېزىلغانلىقىنى تولۇق ۋە توغرا ئۇچۇرالرنىڭ بۇ ۋە بېرىشىڭىز جاۋاب ئۇچۇرالرغا بارلىق قىلىنغان تەلەپ سىز 
 كېرەك. تاشلىۋەتمەسلىكىڭىز ھۆججەتلىرىڭىزنى ىملىكك خۇسۇسىي 

 
 تەرجىمان

IND  قاتنىشىدۇ. تەرجىمان بىر سۆھبەتكە بېرىلىدىغان ئېلىپ بىلەن IND   تەرجىمان  سورايدۇ. تىلىدا ھولالند سوئالالرنى خادىملىرى 
 مۇستەقىل تەرجىمان قىلىدۇ. تەرجىمە تىلىغا ھولالند ىزجاۋابلىرىڭ بەرگەن سىزنىڭ ۋە قىلىدۇ تەرجىمە تىلغا چۈشىدىغان سىز سوئالالرنى

 تەسىر چىقىرىدىغانلىقىغا قارارنىڭ قانداق ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ تەرجىمان، ۋە ئىشلىمەيدۇ ئۈچۈن  IND بولۇپ،
 كۆرسەتمەيدۇ.

 الزىم. ئېيتىشىڭىز دەرھال ئىشنى بۇ سىز كۆرۈلسە، ئەھۋال غانبول قىيىن چۈشىنىش ئارا-ئۆز ئوتتۇرىسىدا تەرجىمان بىلەن سىز ئەگەردە 

 تىرىشىدۇ. ئورۇنالشتۇرۇشقا تەرجىمان بىر باشقا ئۈچۈن سىز  IND بەرسە، يۈز ئەھۋال بىر مۇشۇنداق
  مۇھىم. بەك نىشساقلى چۈشىنەلمەسلىكتىن ئارا -ئۆز چىقىدىغان كېلىپ سەۋەبىدىن چۈشەنمەسلىك توغرا سوئالالرنى سورالغان يەردە بۇ 

 

 
 
 

 

 قىلىش تەييارلىق ۋە ئېلىش ئارام باسقۇچ: -3

 

 كۈن 6 قىلىشىڭىزغا تەييارلىق ۋە ئېلىش ئارام سىزنىڭ كېيىن، بولغاندىن بېرىپ سۆھبەتنى ھەققىدىكى ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىز

 . (RVT) قالىدۇ ۋاقىت

 RVT  ،قىلىسىز. تەييارلىق بېجىرلىشىغا بويىچە تەرتىپلەر ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق ۋە ئالىسىز ئارام سىز مەزگىلىدە  

  بولىدۇ. سورىسىڭىز قىسقارتىشنى ۋاقتىڭىزنى تۇرۇش دە  RVT دىن  IND ئارقىلىق، مەسلىھەتلىشىش بىلەن ئادۋوكاتىڭىز سىز 

 ياۋروپا سىز بەلكىم مەسىلەن، سەۋەب، بولۇشىدىكى نداقمۇ قىلىدۇ. قارار تۇرماسلىقىڭىزنى تە  RVT سىزنىڭ  IND ئەھۋالالردا، بەزى 
 كەلگەن دۆلەتلەردىن بولغان بىخەتەر قاتارلىق شۋېتسارىيە لىچتېنشتېين، ۋە ئىسالندىيە نورۋېگىيە، بىرىدىن، دۆلەتلەرنىڭ ئەزا ئىتتىپاقىغا

  مۇمكىن. بولۇشىڭىز

 

 

VWN  ئۇچۇرالر بېرىلىدىغان تەرىپىدىن 

 

VWN مەسلىھەت سىزگە ھەققىدە تەكشۈرتۈش ساغالملىق ۋە تەرتىپلىرى بېجىرىلىش ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق خادىمى بىر نىڭ 

 مەلۇماتالر سىزنى ھەققىدە تەرتىپلىرى بېجىرىلىش قانداق ئىلتىماسىنىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق ئاخىرى باشتىن خادىملىرى  VWN بېرىدۇ.

 ساقلىنىدۇ. مەخپىي ئۇچۇرلىرىڭىز خۇسۇسىي سىزنىڭ ھەقسىز. مۇالزىمىتى تەشكىالتىنىڭ  VWN قىلىدۇ. ياردەم سىزگە ۋە تەمىنلەيدۇ بىلەن

 
 مەسلىھەتى ساغالملىق تىببىي

MediFirst  سورايدۇ. سوئالالرنى ەقانچ بىر جەريانىدا تەكشۈرۈش ساغالملىقىنىڭىزنى تەن ئادەتتىكى سىزنىڭ سېستراسى 
  يازىدۇ. پىكىرىنى ئۆزىنىڭ  توغرىسىدا( )ساغالملىقىڭىز سېسترا 
 تەكشۈرۈشىگە دوختۇرنىڭ ئۈچۈن تەكشۈرتىشىڭىز ساغالملىق ئىنچىكە قېتىملىق بىر يەنە سىزنى سېسترا قارالسا، دەپ زۆرۈر ئەگەر 
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  قىلىدۇ. مەلۇم گە  IND نەتىجىسىنى ڭتەكشۈرۇشتىشىڭىزنى ساغالملىق دوختۇر ياكى سېسترا يولاليدۇ.

  ساغالملىقىڭىز تەن سىزنىڭ IND داۋامىدا، بېجىرىلىشى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق بېرىلىدۇ. ئېلىپ بويىچە رايىڭىز سىزنىڭ ئىشالر بۇ 
 ئالىدۇ. نەزەرگە ئۇچۇرالرنى ھەققىدىكى

 
 مۇھىم. ئىنتايىن بولۇشىڭىز استچىلر ھەققىدە ساغالملىقىڭىز تەن ۋە روھىي ئۆزىڭىزنىڭ سىز

 تاتۇق بىر قانداق ھەر سىزدە ئەگەردە كېرەك. ئېيتىشىڭىز دوختۇرغا ياكى سېسترا بولسا، كېسەللىكلەر مۇشۇنداق ساغالملىقىڭىزدا سىزنىڭ 
  ساقلىنىدۇ. مەخپىي دوكالتى تەكشۈرۈش ساغالملىق الزىم. بىلدۈرشىڭىز سېستىراالرغا ۋە دوختۇر ئۇنىمۇ بولسا، ئىزلىرى

 تۆلىمەيسىز. ھەق ئۇچۇن تەكشۈرۈش ساغالملىقىڭىزنى تەن سىز قىلىنمايدۇ. تەلەپ تەكشۈرۈش ساغالملىقىڭىزنى تەن سىزنىڭ 

 

 
 كېرەك. ئېيتىشىڭىز دوختۇرغا ۋە سېسترا ئەھۋالنى بۇ سىز خالىمىسىڭىز، تەكشۈرتۈشنى ساغالملىقىڭىزنى تەن ئۆزىڭىزنىڭ سىز ئەگەردە

 ساغالملىقىڭىزغا تەن بېكىتىشتە، تەكشۈرۈپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ IND كۆرۈلسە، ئەھۋال نداقمۇشۇ ئەگەر
 قالىدۇ. بىلەلمەي تولۇق ئەھۋالىڭىزنى مۇناسىۋەتلىك

 

 
 تەكشۈرۈش كېسىلىنى سىل
 مۇمكىن. بولۇشى كېسەل بۇ دۆلەتتىمۇ كەلگەن سىز بەلكىم بولۇپ، كېسەللىك يامان ناھايىتى تارقالغان يېرىگە ھەممە دۇنيانىڭ كېسىلى سىل
 يۇقتۇرىدۇ. باشقىالرغا ئارقىلىق چۈشكۈرۈش ۋە يۆتىلىش ئادەتتە كىشىلەر بار كېسىلى سىل

 
 ئىش بۇ سورايدۇ. سوئالالرنى ئائىت كېسەللىكىگە سىل خانىسىدا كۈتۈۋېلىش ئايرىم سىزدىن خادىم بىر مۇالزىمىتىدىن ساغالملىق تىببىي

 قىلىنسا، گۇمان بارلىقى كېسىلىنىڭ سىل سىزدە ئەگەردە مۇمكىن. بولۇشىمۇ تېزىرەك ئەھۋالالردا بەزى يەنە بولىدۇ، مەزگىلىدە  RVT تەئادەت
 سىز بولسا، كېسەللىكى سىل سىزدە ئەگەردە تەكشۈرىدۇ. ئاپىرىپ دوختۇرخانىغا سىزنى تەكشۈرۈلىسىز. تولۇق بويىچە كېسىلى سىل سىز

 كېيىن داۋاالنغاندىن سىز ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق بەرسە، يۇز ئەھۋال مۇشۇنداق داۋالىنىسىز. قارىتا كېسەللىككە بۇ ھولالندىيەدە
 باشلىنىدۇ.

 
 ئېرىشىش ياردىمىگە ئادۋوكاتنىڭ

 قىلىدۇ. ياردەم سىزگە ئادۋوكات بىر جەريانىدا بېجىرىلىشى ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق
  بېرىلىدۇ. بەلگىلەپ ئادۋوكات بىر سىزگە ۋاقتىڭىزدا، قىلغان ئىلتىماس لەشنىتى پاناھلىق سىز 
  قىلمايدۇ. خىزمەت ئۈچۈن ھۆكۈمىتى ھولالندىيە ئادۋوكات 
 قىلىش تەييارلىقنى بۇ كۆرۈشىدۇ. بىلەن سىز ئۈچۈن قىلىش تەييارلىق تەرتىپلىرىگە بېجىرىلىش ئىلتىماسىڭىزنڭ تىلەش پاناھلىق ئادۋوكاتىڭىز 

  بېرىلىدۇ. ئېلىپ بىنادا تۇرغان سىز ئۇچرىشىش كۆرۈشىدىغان ئادۋوكاتىڭىز ئۈچۈن
 ساقلىنىدۇ. مەخپىي ئۇچۇرلىرىڭىز خۇسۇسىي سىزنىڭ تۆلىمەيسىز. ھەق ياردەملىرىگە قىلغان سىزگە ئادۋوكاتىڭىزنىڭ 

 

 
 

 

 تەرتىپلىرى بېجىرىلىش كۈندىلىك رەسمىيەتلىرىنىڭ پاناھلىق باسقۇچ: -4

 

 

RVT  باشلىنىدۇ باسقۇچلىرى تىلەش پاناھلىق ئادەتتىكى كېيىن، مەزگىلىدىن 

AA)( Asielprocedure, Algemene ئۆزىدە بىنانىڭ تۇرغان سىز رەسمىيەتلەر بۇ ۋە داۋاملىشىدۇ كۈن 6 تەرتىپى بېجىرىش 
  بېرىلىدۇ. ئېلىپ

 +AA كېتىدۇ. ۋاقىت كۈن  9 ئادەتتە بېجىرىشكە تەرتىپتىكى بۇ بولۇپ،  +AA كلىشە ئۇزۇنراق تەرتىپىنىڭ بېجىرىش  AA يەردە بۇ 

 يەنە بولۇپ، كۆرسىتىدىغان ئىلتىماسىنى تىلەش پاناھلىق قىلىنغان تەلەپ تەكشۈرۈلۈش قەدەم بىر يەنىمۇ تەرىپىدىن IND بولسا تەرتىپى
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  قىلىدۇ. مەقسەت بېرىشنى ئېتىبار ئەھۋالىغا ەرنىڭتىلىگۈچىل پاناھلىق بولغان بار كېسەللىكلىرى جىسمانىي ۋە روھىي
 تەرتىپلىرى بېجىرىلىش كۈندىلىك ھەر رەسمىيەتلىرىڭىزنىڭ پاناھلىق بولسا مەزمۇنالر تۆۋەندىكى 

 

 

AAتەرتىپلىرىبېجىرىلىشئىلتىماسىنىڭتىلەشپاناھلىقئادەتتىكى
 
 
 

 بېرىش سۆھبەت تەپسىلى كۈنى:  -1

 پاناھلىق ئۈچۈن نېمە ئۆزىڭىزنىڭ داۋامىدا، سۆھبەت  ئۈچرىشىسىز. بىلەن خادىملىرى  IND سىز ئۈچۈن بېرىش سۆھبەت تەپسىلى

  سورايدۇ. سوئالالر سىزدىن خادىملىرى  IND داۋامىدا سۆھبەت  بېرىسىز. چۈشەنچە تەپسىلى ھەققىدە سەۋەبلىرى تىلىگەنلىكىڭىزنىڭ
  قاتنىشىدۇ. تەرجىمان بىر سۆھبەتكە تەپسىلى 

  قاتنىشىدۇ. سۆھبەتكە تەپسىلى بىلەن سىز خادىملىرى VWN قىلسىڭىز، ئارزۇ ئەگەردە  

 

 

 سۆھبەت ئايرىم خادىملىرىغا IND ئىككىلەڭالر ھەر بولسىڭىز، قىلغان ئىلتىماس بىللە بىلەن جۈپتىڭىز سىز ياكى ئۆزىڭىز سىز ئەگەر
 بېرىسىلەر.

  بولىدۇ. بەرسە سۆھبەت ھالدا ئايرىم ئۇالر بولسا، بالىلىرىڭىز بولغان يوقىرى ئۇنىڭدىن يېشى ياكى ياش 15 يېشى سىزنىڭ ئەگەردە 

 
 بىلەن راستچىللىق سىز مۇھىم. ئىنتايىن چۈشەندۈرۈشىڭىز پاكىتالرنى ھەممە مۇناسىۋەتلىك بۇنىڭغا قىلسىڭىز، تەلەپ قوغداشنى سىز

 ئېيتىشىڭىز قىلىپ ئېنىق ۋە تولۇق ئېرىشەلمىگەنلكىڭىزنى قوغداشقا دۆلىتىدە ئۆزىڭىزنىڭ نېمىشقا ۋە ىنىبولغانلىق ئىشالرنىڭ نېمە ئۆزىڭىزگە

 خىزمەتچى  IND بولسىڭىز، تۇتالمىغان ئېسىڭىزدە ئېنىق تەپسىالتلىرىنى كۆرۈشمىلەرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلغان سىز ئەگەردە، كېرەك.
  بىلىدۇ. ئەھۋالىنى ئومۇمىي دۆلەتنىڭ لگەنكە سىز ئۇالر بولىدۇ سورىسىڭىز خادىملىرىدىن

 سىز بولىسىز؟ مۇھتاج قوغدىلىنىشقا ئۈچۈن نېمە سىز مۇھىم: ئىنتايىن چۈشەندۈرۈشىڭىز ئەھۋالالرنى كەلگەن بېشىڭىزغا ئۆز سىزنىڭ 
 مۇناسىۋەتلىك سەۋەبلىرىگە ماسىڭىزنىڭئىلتى پاناھلىق سىزنىڭ ئەگەر، ئېيتىڭ. بىزگە ئەھۋالالرنى بارلىق بولغان مۇناسىۋەتلىك قەدەر ئىمكان
 ئۇستىدىن ئۇچۇرغانلىقىڭىز زىيانكەشلىككە جەھەتلەردىن جىسمانىي ۋە روھىي سىز ياكى بولسا ئىزلىرى تارتۇق قالغان بەدىنىڭىزدە بولغان

  كېرەك. ئېيتىشىڭىز خادىملىرىغا  IND ئەھۋالالرنى بۇ چوقۇم سىز قىلسىڭىز، شىكايەت

 تەكشۈرۈش ساغالملىق ئۈچۈن سىز  IND قارالسا، دەپ ئىگە ئەھمىيەتكە بېكىتىشتە تەكشۈرۈپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش قپاناھلى سىزنىڭ 
  مۇمكىن. ئورۇنالشتۇرۇشى بېرىشنى ئېلىپ

 بولىدۇ. تەكشۈرتسىڭىزمۇ ساغالملىقىڭىزنى بىلەن خىراجىتىڭىز ئۆز يەنە سىز 

 

 رەمۇزاكى ھەققىدىكى سۆھبەت تەپسىلى كۈنى: -2

 

 بىر ئۇچرىشىشتا بۇ بارىدۇ ئېلىپ مۇزاكىرە بىلەن سىز توغرىسىدا دوكالت ھەققىدىكى سۆھبەت تەپسىلى بەرگەن سىز ئادۋوكاتىڭىز، سىزنىڭ
 قالغان يېزىلماي ئىشالر بىرەر دوكالتتا ئەگەر  بېرىدۇ. قىلىپ تەرجىمە سۆزلىرىنى ھەممە ئادۋوكاتنىڭ ۋە سىز تەرجىمان بولىدۇ. تەرجىمان

  بىلدۇرىدۇ. گە  IND ئارقىلىق خەت ئەھۋالنى بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ بولسا، خاتىرىلەنمىگەن توغرا ياكى

 

 

 قارار دەسلەپكى كۈنى: -3

IND ھازىرلىمىغانلىقىڭىز ياكى ھازىرلىغان شەتلىرىنى ئېرىشىش رۇخسىتىگە تۇرۇش تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق ھالدا قانائەتلىنەرلىك سىزنىڭ 
 بويىچە تەرتىپ كۈن ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق تۇرۇپ، ئاساسلىنىپ نەتىجىسىگە باھاالش ئېرىشكەن شۇ چىقىدۇ. باھاپ توغرىسىدا

 بار: ئېھتىماللىق خىل تۆت يەردە بۇ  بېكىتىلىدۇ. قارار توغرىسىدا ېجىرىلىشىب داۋاملىق

 خەت ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز دىن  IND سىز ھەقتە بۇ بولدىڭىز. رازى شەرتلىرىگە تۇرۇش ۋاقىتلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق سىز .1
 رۇخسەت كىرىشىڭىزگە ھولالندىيەگە سىزنىڭ ۋە تۈگىگەنلىكىنى تەرتىپلىرىنىڭ بېجىرىلىش چېگرادىكى ئۇنىڭدا ۋە ئالىسىز تاپشۇرۇپ

  بولىدۇ. ئېيتىلغان قىلىنىدىغانلىقى
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 تەستىقلىنىدۇ. ئارقىلىق قىلىش مەسلىھەت بىلەن ئادۋوكاتىڭىز ئىچىدە ۋاقىت قىسقا قەدەر ئىمكان ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ 

  AA. بېرىلىدۇ رۇخسەت ياشىشىڭىزغا ۋاقىتلىق ىياك مەڭگۈلۈك ھولالندىيەدە سىزنىڭ بەلكىم
 بېرىدۇ. چۈشەندۈرۈپ قىلىدىغانلىقى تەسىر قانداق سىزگە قارارنىڭ بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ 

2. IND  ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق ۋە بارىدۇ ئېلىپ تەكشۈرۈش ھالدا ئىلگىرلىگەن قەدەم بىر يەنىمۇ قارىتا ئىلتىماسىڭىزغا سىزنىڭ 

 بېرەلمەيدۇ. قارار ئىچىدە كۈننىڭ 28 ىجىسىگەنەت

 IND  تىلىگۈچىلەر« پاناھلىق ئۇزارتىلغان مۇددىتى »بېجىرىلىش ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ (VA) كاتېگورىيىسى 

 تىلەش پاناھلىق ىنكېي ئىشالردىن مۇشۇ بېرىلىدۇ. ئېلىپ مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش بېجىرىش رەسمىيەتلىرىنى  VA بېجىرىدۇ. بويىچە

  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ ۋاراقچە پارچە بىر يەنە تونۇشتۇرغان نى VA سىز چىقىرىلىدۇ. قارار ھەققىدىكى ئىلتىماسىڭىز

3. IND  توغرا شەرتلىرىگە رۇخستىنىڭ تۇرۇش بېرىلىدىغان ئۈچۈن تىلىگۈچىلەر پاناھلىق ئىلتىماسىڭىزنىڭ، سىزنىڭ ئىدارىسى 
 يوقلىقىنى زۆرۈرىيىتى تۇرۇشنىڭ تۇتۇپ داۋاملىق مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش يەردىكى بۇ ىزنىس بىراق كەلمىگەنلىكىنى،

 تەرتىپلىرى بېجىرىش چېگرادا بىراق داۋاملىشىدۇ بېجىرىلىشى بويىچە تەرتىپى  AA ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق جەزملەشتۈرىدۇ.

 يەنە بېجىرىش مەركەزلىرىدە كۈتۈۋېلىش كېيىن ھەپتىدىن بىر ۋە ىلىدۇتوخت بېجىرىش بىلەن تەرتىپى AA بېرىلمەيدۇ. ئېلىپ بويىچە
 كەلتۈرىدۇ. ئەسلىگە

4. IND  سىز ھەقتە بۇ جەزملەشتۈرىدۇ. بولغانلىقىڭىزنى قايىل شەرتلىرىگە رۇسخىتىنىڭ تۇرۇش تىلەپ پاناھلىق سىزنىڭ IND  دىن 

 ئېيتىلغان قىلغانلىقى رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  IND ئۇنىڭدا ۋە ئالىسىز تاپشۇرۇپ خەت ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز
  بولىدۇ.

 كېيىن ئۇنىڭدىن ۋە سەۋەبلىرى قىلىشنىڭ رەت مۇشۇنداق يەنە خەتتە ئاتىلىدۇ. دەپ قارار بولغان مايىل قىلىنىشقا رەت بولسا بۇ 
  مۇزاكىرلىشىدۇ. بىلەن سىز غرىسىداتو خەت ئۇ ئادۋوكاتىڭىز بولىدۇ. چۈشەندۈرۈلگەن ئاقىۋەتلەر كېلىدىغان

 

 جاۋاب قايتۇرۇش: ئىنكاس قارارغا باسقۇچ: -4

 كېرەك. مەسلىھەتلىشىشىڭىز بىلە ئادۋوكاتىڭىز ئىشنى بۇ سىز  قىلسا، رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  IND ئەگەردە

 چۈشەنچە شەكىلدە رەسمىي سىزنىڭ قارارىغا بولغان مايىل قىلىشقا رەت نىڭ  IND ۋە يازىدۇ خەت جاۋاب گە  IND ئادۋوكاتىڭىز
 ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ بىلدۈرگەنلىك قوشۇلمايدىغانلىقىڭىزنى ئۆزىڭىزنىڭ بېرىپ،

 

 قارار باسقۇچ: - 6 - 5

IND  ياكى كېرەكلىكى ڭئۆزگەرتىشنى قارارىنى بولغان ئىگە مايلىققا ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر كېيىن، ئوقۇغاندىن جاۋابىڭىزنى بەرگەن سىزنىڭ 
 قەدەملەردىكى كېيىنكى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ باھاالش كېيىنكى چىققاندىن قاراپ قايتا چىقىدۇ. قاراپ ئەمەسلىكىگە كېرەك

 ئالىسىز. تاپشۇرۇپ خەت ھەققىدە بولغانلىقى قانداق نەتىجىسىنىڭ باھاالش ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز دىن  IND سىز بەلگىلەيدۇ. يۆلىنىشىنى
 بار: ئېھتىماللىق خىل تۆت يەردە بۇ بېرىدۇ. چۈشەندۈرۈپ قىلىدىغانلىقى تەسىر قانداق سىزگە قارارنىڭ بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ

 خەت ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز دىن  IND سىز ھەقتە بۇ بولدىڭىز. رازى شەرتلىرىگە تۇرۇش ۋاقىتلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق سىز .1
 رۇخسەت كىرىشىڭىزگە ھولالندىيەگە سىزنىڭ ۋە تۈگىگەنلىكىنى تەرتىپلىرىنىڭ بېجىرىلىش چېگرادىكى ئۇنىڭدا ۋە ئالىسىز تاپشۇرۇپ

  بولىدۇ. ئېيتىلغان قىلىنىدىغانلىقى
 تەستىقلىنىدۇ. ئارقىلىق قىلىش مەسلىھەت بىلەن ادۋوكاتىڭىزئ ئىچىدە ۋاقىت قىسقا قەدەر ئىمكان ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ 

  AA. بېرىلىدۇ رۇخسەت ياشىشىڭىزغا ۋاقىتلىق ياكى مەڭگۈلۈك ھولالندىيەدە سىزنىڭ بەلكىم
 بېرىدۇ. چۈشەندۈرۈپ قىلىدىغانلىقى تەسىر قانداق سىزگە قارارنىڭ بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ 

2. IND  ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق ۋە بارىدۇ ئېلىپ تەكشۈرۈش ھالدا ئىلگىرلىگەن قەدەم بىر يەنىمۇ قارىتا ئىلتىماسىڭىزغا سىزنىڭ 

 بېرەلمەيدۇ. قارار ئىچىدە كۈننىڭ 28 نەتىجىسىگە

 IND  ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ VA بېجىرىدۇ. داۋاملىق ۋاقتىڭىزدىمۇ دىكى VA بېجىرىش يەتلىرىنىرەسمى 

  IND چىقىرىلىدۇ. قارار ھەققىدىكى ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق كېيىن ئىشالردىن مۇشۇ بېرىلىدۇ. ئېلىپ مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش

 داۋامالشتۇرىدۇ. بېجىرىشنى دە VA ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ

3. IND  توغرا شەرتلىرىگە رۇخستىنىڭ تۇرۇش بېرىلىدىغان ئۈچۈن ىگۈچىلەرتىل پاناھلىق ئىلتىماسىڭىزنىڭ، سىزنىڭ ئىدارىسى 
 يوقلىقىنى زۆرۈرىيىتى تۇرۇشنىڭ تۇتۇپ داۋاملىق مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش يەردىكى بۇ سىزنى بىراق كەلمىگەنلىكىنى،



 

Uw asielaanvraag. De Grensprocedure Maart 2021 | Oeigoers 10 

 تەرتىپلىرى بېجىرىش چېگرادا قبىرا داۋاملىشىدۇ بېجىرىلىشى بويىچە تەرتىپى  AA ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق جەزملەشتۈرىدۇ.

 كۈتۈۋېلىش كېيىن ھەپتىدىن بىر باشالپ ۋاقىتتىن شۇ ۋە ئاياغلىشىدۇ بېجىرىش بويىچە تەرتىپى AA بېرىلمەيدۇ. ئېلىپ بويىچە
 باشلىنىدۇ. قايتا بېجىرىش مەركىزىدە

4. IND  سىز ەزملەشتۈرىدۇ.ج بولغانلىقىڭىزنى قايىل شەرتلىرىگە رۇسخىتىنىڭ تۇرۇش تىلەپ پاناھلىق سىزنىڭ IND  دىن 
 سىزنىڭ ۋە قىلىنغانلىقى رەت ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ خەتتە ئۇ ئالىسىز، تاپشۇرۇپ خەت ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز

 رەت ئۈچۈن ەنېم ئىلتىماسىڭىزنىڭ خەتتە ئەۋەتىلگەن سىزگە ئېيتىلىدۇ. كېرەكلىكى كېتىشىڭىزنىڭ قايتىپ دۆلىتىڭىزگە ئەسلى كەلگەن
 قارارغا بۇ سىز ئەگەر يەنە، خەتتە ئۇ چۈشەندۈرۈلىدۇ. كېلىدىغانلىقى ئاقىۋەتلەرنىڭ قانداق سىزگە ۋە سەۋەبلىرى قىلىنغانلىقىنىڭ

 تەپسىالتى باسقۇچلىرىنىڭ قەدەم ۋە ئۇسۇل قايتۇرۇشنىڭ قانداق دۆلەتكە ئەسلى كەلگەن ئۆزىڭىز  سىزنى قوشۇلمىسىڭىز،
  ولىدۇ.ب چۈشەندۈرۈلگەن

  مۇزاكىرلىشىدۇ. بىلەن سىز توغرىسىدا خەت ئۇ ئادۋوكاتىڭىز 

 
 

AAتەرتىپلىرىبېجىرىلىشئىلتىماسىنىڭتىلەشپاناھلىقئادەتتىكى
 

 

 9 ئادەتتە بېجىرىلىشىگە ئىلتىماسىڭىزنى بېجىرىسە، بويىچە كاتېگورىيىسى  +AA ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پانالىق سىزنىڭ  IND ئەگەردە
 كېتىدۇ. ۋاقىت كۈن

 

 سۆھبەت تەپسىلى كۈنلىرى: -2 ۋە -1 •

  مەسلىھەتلىشىسىز. ھەققىدە بېرىلىشى ئېلىپ سۆھبەتنىڭ تەپسىلى بىلەن ئادۋوكاتىڭىز كۈنلىرى: -4 ۋە -3 •

 

 قارار دەسلەپتىكى كۈنى: -5 •

 رۇشقايتۇ )جاۋاب( ئىنكاس قارارغا چىقىرىلغان تەرىپىدىن ئادۋوكات كۈنلەر: -7 ۋە -6 •

 قارار قېتىملىق ئىككىنچى كۈنلەر: -9 ۋە -8 •

 

 كۈن. 28 بولسا كۆپ ئەڭ بېجىرىش، بويىچە تەرتىپلەر چېگرادا

 ئىلتىماس قىسىم بىر كېتىدۇ. ۋاقىت كۈن 9 بېجىرىشكە بويىچە ەرتىپى ت  +AA ۋە كۈن 6 بويىچە تەرتىپى  AA ئېيتىلغاندەك، يۇقىرىدا

 28 بولغاندا ئۇزۇن ئەڭ ۋاقتىنى بېجىرىش بويىچە تەرتىپلىرى چېگرا IND كۆرۈلسە، ئەھۋال ئاالھىدە بېجىرىشتە، ئىشىنى قىلغۇچىالرنىڭ
 كۈنى ئىش ئوخشاشال كۈنلىرىمۇ بايرام ئاممىۋىي باشقا ۋە يەكشەنبە شەنبە، بويىچە تەرتىپلىرى بېجىرىش چېگرادا ئۇزارتااليدۇ. كۈنگە

 ھېسابلىنىدۇ.

 

IND  تۇرۇش تۇرۇپ ئورۇنسىز ئورنىدا كۈتۈۋېلىش بولغان بار تەدبىرلىرى بىخەتەرلىك سىزنى بېجىرگەندە، چېگرادا رەسمىيەتلىرىڭىزنى 
 ئېنىق بولمايدىغانلىقى مۇمكىن بېجىرىلىشىنىڭ چېگرادا داۋاملىق ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق تىرىشىدۇ. قىسقارتىشقا بار ئىمكان ۋاقتىنى

 بويىچە تەرتىپلىرى  AA ئىلتىماسىڭىز چۈشەندۈرۈلگەندەك، يۇقىرىدا ئاياغلىشىدۇ. بېجىرىلىشى رەسمىيەتلىرڭىزنىڭ پاناھلىق ھامان، بولغان

opvang Orgaan Centraal سىز بەلكىم ئېھتىماللىق، ھەر داۋاملىشىدۇ. سىرتىدا بەلگىلىمىسىنىڭ بېجىرىش دە VA ياكى چېگرادا
A)(CO asielzoekers  مۇمكىن. يوتكۈۋېتىلىشىڭىز ئورنىغا كۈتۈۋېلىش ئوچۇق بىر تەرىپىدىن ىدارىسىئ  

  

 
 

 تەرتىپلىرىتىلەشنىڭپاناھلىقئادەتتىكى
 

 
 بولىدۇ. كەتمىسىڭىزمۇ كۈتۈپ ئۈمىد ئانچە تەستىقلىنىشدىن ئىلتىماسىڭىزنىڭ بولسىڭىز، تىلىگەن پاناھلىق كېلىپ دۆلەتتىن بىخەتەر سىز ئەگەر

IND   پەقەت سىز بېجىرىلىشتا، بويىچە تەرتىپ بۇ  بېجىرىدۇ. بىلەن سۈرەت تىز ۋە تەرتىپ ئاددىي ئىلتىماسىڭىزنى سىزنىڭ  IND  گە 
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 ياۋروپا باشقا ۋە شۋېتسارىيە لىچتېنشتېين، ئىسالندىيە، نورۋېگىيە، ھولالندىيە، بۇرۇن سىزنىڭ ئەگەر بېرىسىز. سۆھبەت قېتىم البىر
  بېجىرىلىدۇ. ئىشىڭىز بويىچە تەرتىپلەر ئاددىي مۇشۇ ئوخشاشال بولسا، قىلىنغان قوبۇل ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق دۆلەتتە ئەزا ئىتتىپاقىغا

 
  كېرەككى: قىلىشىڭىز دىققەت شۇنىڭغا سىز

 بار. قولالنما بىر ئايرىم توغرىسىدا تەرتىپلىرى تىلەشنىڭ پاناھلىق ئادەتتىكى يەردە بۇ 

 

 

ھېسابلىنىدۇدۆلەتلەربىخەتەردۆلەتلەرتۆۋەندىكى
 ئېستونىيە، دانىيە، سىپرۇس، كانادا، بۇلغارىيە، لىيە،برازى گېرتسېگوۋىنا،-بوسنىيە بېلگىيە، ئاۋسترالىيە، ئاندوررا، ئالجىرىيە، ئالبانىيە،

 كرودىيە، كوسوۋو، ياپونىيە يامايكا، ئىتالىيە، ھىندىستان، ئېرالندىيە، ۋېنگرىيە، گرېتسىيە، گانا، گرۇزىيە، گېرمانىيە، فرانسىيە، فىنالندىيە،
 ماكېدونىيە، شىمالىي زېلالندىيە، يېڭى ھولالندىيە، قاراتاغ، ڭغۇلىيە،مو موناكو، ماراكەش، مالتا، ليۇكسېمبۇرگ، لىتۋا، لىچتېنشتېين، التۋىيە،

 ئىسپانىيە، سلوۋاكىيە، سلوۋېنىيە، سېربىيە، سېنېگال، مارىنو، سان رۇمىنىيە، پورتۇگالىيە، پولشا، ئاۋىسترىيە، ئۇكرائىنا، نورۋېگىيە،
 شۋېتسارىيە. ۋە شىۋىتسىيە ئىسالندىيە، ېرىكا،ئام ئەنگلىيە، شەھىرى، ۋاتىكان تۇنىس، چېخ، توباگو، ۋە تىرىنىداد

 
 ئەھۋالىغا بىخەتەرلىك دۆلەتنىڭ بىر ھەر چىقىرىۋېتىشى، ياكى قوشۇلۇشى دۆلەتلەرنىڭ يېڭى تىزىملىككە بۇ تۇرىدۇ. ئۆزگىرىپ تىزىملىك بۇ

 كۆرەلەيسىز: بېتىدىن ورت ھۆكۈمىتىنىڭ ھولالندىيە نۇسخىسىنى يېڭى ئەڭ تىزىملىكىنىڭ دۆلەتلەر بىخەتەر  باغلىق.

www.rijksoverheid.nl 

 

 

 
 

 

 قايتۇرۇۋېلىش ئىلتىماسىڭىزنى
 

 بىۋاستە بىلەن  IND ياكى ئادۋوكات سىز بولسا، ئەھۋال بىر مۇشۇنداق قايتۇرۇۋاالاليسىز. ۋاقىتتا قانداق ھەر ئىلتىماسىڭىزنى قىلغان سىز

 تۇرشىڭىزغا بىلەن سەۋەبلەر بىر باشقا ئاالھىدە ئالسىڭىز، قايتۇرۇپ ئىلتىماسىڭىزنى قپاناھلى دىن  IND سىز ئەگەر كېرەك. ئاالقىلىشىشىڭىز
 چەكلىنىشى كىرىشىڭىز سىزنىڭ بەلكىم قىلىنمايدۇ. رۇخسەت تۇرۇشىڭىزغا داۋاملىق ھولالندىيەدە سىزنىڭ ئەھۋالالردا، باشقا قويغاندىن يول

 سىزنىڭ ھەتتا تۇرالمايسىز دۆلەتلىرىدە ياۋروپا ساندىكى كۆپ ياكى يەردە بۇ ەلەيسىز،كېل ھولالندىيەگە سىز بەلكىم دېگەنلىك، بۇ مۇمكىن.
  مۇمكىن. قىاللىشىڭىز ئىلتىماس قايتا يەنە سىز كېيىن، ئالغاندىن قايتۇرۇپ ئىلتىماسىڭىزنى پاناھلىق بەلكىم، ئەھۋالدىمۇ، چەكلەنگەن كىرىشىڭىز

 

 
 

 

 تەرتىپلىرى ىشبېجىرىل كېيىنكى تىلىگەندىن پاناھلىق  
 

 بىلدۈرۈپ،  نارازلىق قارارىغا قىلىش رەت بۇ سىز بولسا، قىلغان رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  IND ئەگەردە
 قىالاليسىز. ئەرىز مەھكىمىسىگە سوت ھولالندىيە ئارقىلىق ئادۋوكاتىڭىز

 سوت يوسۇندا رەسمىي قوشۇلمايدىغانلىقىڭىزنى قارارىغا قىلغانلىق رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ نىڭ  IND دېگەنلىك، بۇ 
 ھولالندىيەدە سىزنىڭ مەھكىمىسىدىن سوت باسقۇچتا، تاپشۇرغان ئەرز نارازىلىق سوتقا كۆرسىتىدۇ. بىلدۈرگەنلىكىڭىزنى مەھكىمىسىگە
 تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ مەھكىمىسى، سوت قىلىدۇ. دەميار ئىشقا بۇ ئادۋوكاتىڭىز بولىدۇ. سورىسىڭىز قىلىشىنى رۇخسەت تۇرىشڭىزغا

 ئەھۋالالردا، كۆپىنچە تەكشۈرىدۇ. تەتبىقلىمىغانلىقىنى ياكى تەتبىقلىغان توغرا قانۇنىنى ھولالندىيە نىڭ  IND قىلىشتا قارار ئىلتىماسىڭىزغا
 قەدەر، چىقارغانغا قارار توغرىسىدا ئەرزىڭىز مەھكىمىسى سوت قىلىنىدۇ. رۇخسەت كۈتىشىڭىزگە تۇرۇپ ھولالندىيەدە ھۆكۈمىنى سوتنىڭ

 كىرىشىڭىزگىمۇ دۆلەتلىرىگە ياۋروپا ساندىكى كۆپ سىزنىڭ  تۇرىسىز. مەركەزلىرىدە كۈتۈۋېلىش بولغان بار ئەسلىھەلىرى بىخەتەرلىك سىز
  قويۇلىدۇ. چەكلىمە
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 قويۇلغان چەكلىمىسى كىرىش سىزگە بېرىلىدۇ. تەدبىرلىرى چەكلەش اقمۇشۇند سىزگە ئادەتتە قىلىنسا، رەت ئىلتىماسىڭىز ئەگەردە
 مۇمكىن. قىاللىشىڭىز ئىلتىماسىنى تىلەش پاناھلىق قايتىدىن سىز بەلكىم كېيىن، قىلىنغاندىن رەت ئىتىماسىڭىز ئەھۋالدىمۇ،

 

 
 كېتىش قايتىپ

Terugkeer Dienst بولمىسۇن، قانداقال مەيلى بولىسىز. مەسئۇل ئۆزىڭىز كېتىشكە قايتىپ دۆلەتكە ئەسلى كەلگەن ئۆزىڭىزنىڭ سىز

V)(DT& Vertrek en  ئورۇنالشتۇرىدۇ. سەپىرىڭىزنى كېتىش قايتىپ سىزنىڭ ئاالقىلىشىپ، بىلەن سىز ئىدارىسى 

 بەلگىلەنگەن سىز ئەگەردە قىلىدۇ. كېيىن قىلىنغاندىن رەت ئىلتىماسىڭز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ ئىشالرنى، بۇ ئىدارىسى   DT&V ئەمما 
 رەسمىيەتلىرىنى قايتۇرۇلۇش قايتۇرۇلىسىز. دۆلىتىڭىزگە ئۆز مەجبۇرى سىز كەتمىسىڭىز، قايتىپ بىلەن ئىختىيارلىقىڭىز ئۆز ئىچىدە مۆھلەت
 تۇرىسىز. ئورنىدا كۈتۈۋېلىش بولغان بىخەتەر سىز مەزگىلىدە، بېجىرىش

 

 سىزنىڭ بولسىڭىز، سۆزلىمەكچى ھەققىدە بولغانلىقىڭىز كەتمەكچى قايتىپ بالدۇرراق نىڭئۆزىڭىز بىلەن ئىدارىسى  DT&V سىز ئەگەر

  قىلىدۇ. ياردەم ئاالقىلىشىشىڭىزغا بىلەن ئۇالر سىزنىڭ خادىمى خىزمەتچى VWN ياكى  ئادۋوكاتىڭىز

 ئارقىلىقمۇ تولدۇرۇش جەدۋەلنى انئىشلىتىلىدىغ مەخسۇس كىرىپ، بېتىگە تور ئۇالرنىڭ بىلەن ئىدارىسى   DT&V ئۆزىڭىزمۇ سىز 
 ئاالقىلىشااليسىز.

 ھولالندچە: •

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

 ئېنگلىزچە: •

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

etherlandsn 

 
  تەشكىالتى كۆچمەنلەر خەلقئارا سىز  خالىسىڭىز، كېتىشنى قايتىپ بىلەن ئىختىيارلىقىڭىز ئۆز دۆلىتىڭىزگە كەلگەن ئۆزىڭىز سىز ئەگەردە

(IOM Migratie voor Organisatie) بولىدۇ. ئاالقىالشسىڭىز بىلەن 

 IOM  قىلىدۇ. ياردەملەرنى بولغان كېتىشىڭىزگە قايتىپ ۋە تەمىنلەيدۇ بىلەن ئۇچۇالر لغانبو ئەمەلىي سىزنى تەشكىالتى 

 

 
 
 

 ئىگىلەش ئۇچۇرالرنى خۇسۇسىي
 

 ئورۇنالرنىڭ ۋە تەشكىالت بارلىق ھەمكارالشقان كۆرسىتىدۇ. مەلۇماتالرنى ھەرقانداق ئائىت سىز -دېگىنىمىز ئۇچۇرالر خۇسۇسىي
 بىلدۈرگەن سىزگە بىرگە، بىلەن ئىشلەش رەسمىيەتلىرىنى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ ئۇالر رىلدى.بې قولالنمىدا بۇ تىزىملىكلىرى

 ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ ئۇالر ئىگىلەيدۇ. ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ ئارقىلىق، قىلىش تەلەپ سىزدىن ياكى ھالدا
 سىزنىڭ تەشكىالتالر بۇ مۇمكىن. سورىشى شەخىسلەردىنمۇ ياكى تەشكىالت باشقا قارىسا، دەپ زۆرۈر يەنە ئۇالر سورايدۇ.

 خۇسۇسىي سىزنىڭ ئورتاقلىشىدۇ. بىلەنمۇ تەشكىالتالر باشقا ئۇچۇرلىرىڭىزنى قىلىنسا، تەلەپ بويىچە قانۇن ۋە ساقاليدۇ ئۇچۇرلىرىڭىزنى
 قىلىش رىئايە بەلگىلىمىلىرىگە -قانۇن قوغداش قۇقلىرىنىھو -ھەق شەخسىيەت ئۈچۈن تەشكىالتالر ئىگىلىگەن ئۇچۇرلىرىڭىزنى
 تەدبىرلىرىنى بىخەتەرلىك ۋە ئېھتىيات چوقۇم ئۇچۇرلىرىڭىزغا خۇسۇسىي سىزنىڭ مەسىلەن،   بولىدۇ. قىلىنغان تەلەپ مەجبۇرىيەتلىرى

 مەسىلەن: ئالىدۇ، ىگەئىچ ئۆز ھوقۇقىڭىزنىمۇ سىزنىڭ قانۇنى شەخسىيەت   كېرەك. قىلىشى مۇئامىلە ھالدا ئالغان

 ھوقۇقىڭىز؛ كۆرۈش ئۇچۇرلىرىنى ئۆزىڭىزنىڭ تەشكىالتالردىن ساقلىغان ئۇچۇرلىرىڭىزنى •
  ھوقۇقىڭىز؛ بىلىش ئىشلەتكەنلىكىنى ئۈچۈن نېمە ۋە ئىشلەتكەنلىكىنى ئۇچۇرلىرىڭىزنى سىزنىڭ تەشكىالتالرنىڭ قايسى •
 ھوقۇقىڭىز؛ بىلىش ئورتاقالشقانلىقىنى ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ سىزنىڭ بىلەن تەشكىالتالر قايسى •

 شۇ ئۇچۇن، ئېرىشىش ئۇچۇرالرغا كۆپ تېخىمۇ ھەققىدە ھوقۇقىڭىز بىلىش ئىشلىتىلگەنلىكىنى قانداق ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ خۇسۇسىي
 بولىدۇ. قىلسىڭىز زىيارەت بەتلىرىنى تور تەشكىالتالرنىڭ

 

 

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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 سوئالالر سورىلىدىغان كۆپ
 

 بولىدۇ؟ قاچان سۆھبىتىم تۇنجى ئۆتكۈزىدىغان بىلەن  IND مېنىڭ
 قىلىش ئىلتىماس كۆرۈشۈش بۇ بېرىسىز. سۆھبەتنى قېتىملىق تۇنجى خادىملىرىغا  IND كېيىن تىزىمالتقاندىن بولۇپ تىلىگۈچى پاناھلىق سىز

 كېيىنكى ئىلتىماسىڭىزنىڭ پاناھلىق ۋە ئېلىشىڭىز ئارام كېيىن، سۆھبەتتىن ھەققىدىكى ئىلتىماسى تىلەش پاناھلىق ئاتىلىدۇ. دەپ سۆھبىتى

 ئاتىلىدۇ. دەپ RVT جەريانالر بۇ  بېرىلىدۇ. ۋاقتى كۈن ئالتە ئادەتتە سىزگە ئۈچۈن، قىلىشىڭىز تەييارلىق بېجىرىلىشىغا تەرتىپلىرىنىڭ

  IND ئارقىلىق، مۇزاكىرلىشىش بىلەن تىڭىزئادۋوكا سىز ئىشنى بۇ قىلسىڭىز، ئۈمىد تۇرۇشنى ۋاقىت قىسقا باسقۇچىدا  RVT سىز ئەگەردە
 كېرەك. بىلدۇرىشىڭىز گە

 

 قارار بويىچە تەرتىپلىرى بېجىرىش چېگرادا ئىچىدە كۈنلەر 28 ۋە  9  ،6 ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز پاناھلىق سىزنىڭ  IND ئەگەر
 بولىدۇ؟ قانداق ئىشالر كېيىنكى چىقىرالمىسا،

IND  مۇمكىن بېجىرىش بويىچە تەرتىپلىرى ئۇزارتىلغان مۇددىتى ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ بەلكىم VA. 

 ئىلتىماسىڭىز  IND ئايغىچە 6 باشالپ كۈنىدىن قويغان ئىمزا ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش پاناھلىق سىز كۆرۈلسە، ئەھۋال شۇنداق ئەگەر 
  چىقىرىدۇ. قارار توغرىسىدا

  تۇرىسىز. مەركەزلىرىدە كۈتۈۋېلىش بولغان ئوچۇق مەزگىللەردە بۇ سىز 

  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ ەۋاراقچ پارچە بىر يەنە تونۇشتۇرغان نى VA سىز 

 

 تىلەش پاناھلىق سىز بىلدۈرىدۇ. سىزگە ئەھۋالنى بۇ ئۇالر چىقىرالمىسا، قارار ئايغىچە 6 توغرىسىدا ئىلتىماسىڭىز سىزنىڭ  IND ئەگەردە

 سىزگە ياكى ولسىڭىزب ئااللمىغان تاپشۇرۇپ قارارىنى ھەققىدىكى ئىلتىماسىڭىز نىڭ IND ئايغىچە ئالتە باشالپ، تاپشۇرغاندىن ئىلتىماسىنى

IND  سىز كەلمىسە، خەتمۇ چۈشەندۈرۈلگەن توغرىسىدا ئەھۋال بۇ دىن IND  توغرىسىدا ئىلتىماسىڭىز پاناھلىق يېزىپ، خەت غا 
  ياردەملىشەلەيدۇ. ئادۋوكاتىڭىزمۇ ئىشقا بۇ  بولىدۇ. قىلسىڭىز تەلەپ بېرىشىنى جاۋاب تىزدىن

 
 بېرەلەمسىلەر؟ ئورۇنالشتۇرۇپ مۇشۇنداق قىلىمەن. ئارزۇ ئېيتىشنى خادىمالرغا ئايال منىسەرگۈزەشتىلىرى تىلەش پاناھلىق مەن

 سىز سۆھبىتىڭىزدە(. تۇنجى بولغان بىلەن خادىملىرى  IND )يەنى ئېيتىڭ جەريانىدا سۆھبىتى قىلىش ئىلتىماس ئىشنى بۇ سىز ئەمما بولىدۇ،

 ئورۇنالشتۇرۇپ  تەرجىماننى ئايال بىر ۋە خادىمىنى ئايال بىر نىڭ  IND ئۈچۈن سۆھبەت تەپسىلى كىيىنكى بېرىلىدىغان ئېلىپ بىلەن
 قىلىش ئىلتىماس ئىشنى بۇ قىلسىڭىز، ئارزۇ ئېيتىشنى خادىمغا خىزمەتچى ئەر سەرگۈزەشتىلىرىڭىزنى سىز، ئەگەر تىرىشىدۇ. بېرىشكە

 ۋە خادىمىنى ئەر بىر نىڭ  IND ئۈچۈن سۆھبەت تەپسىلى كېيىنكى ، IND ئەھۋالدا بىر شۇنداق بولىدۇ. ئېيتسىڭىزمۇ جەريانىدا سۆھبىتى
  تىرىشىدۇ. بېرىشكە ئورۇنالشتۇرۇپ تەرجىمانىنى ئەر بىر

 
 كېرەك؟ قىلىشىم قانداق قالسام بولۇپ ھامىلىدار ياكى كېسەل مەن ئەگەردە

 بۇ تەكشۈرگەندە، ساغالملىقىڭىز سىزنىڭ بولىدۇ. يتسىڭىزئې خادىمالرغا تىببىي ئايرىپورتتا بولسىڭىز، ھامىلىدار ياكى كېسەل سىز ئەگەر

 جىگەر تىپلىق B تۇبېركۇليوز، سىزدە ئەگەر قاراڭ(. قۇرلىرىغا ئالدىنقى قولالنىمىنىڭ )بۇ كېرەك بىلدۈشىڭىز سېستىراغا سىز ئەھۋالنى
 قىلسىڭىز، گۇمان بارلىقىدىن ئۆزىڭىزدە لىكلەرنىڭكېسەل مۇشۇنداق ياكى بولسا كېسەللىكلەر يۇقۇملۇق قاتارلىق كېسەللىكى تېرە ياللۇغى،
 سېستراالر رۇخسىتىڭىزسىز، سىزنىڭ  ساقلىنىدۇ. مەخپىي ئەھۋالىڭىز كېسەللىك بۇ ۋە زۆرۈر ئېيتىشىڭىز سېستراالرغا بۇالرنى

 ئورتاقالشمايدۇ. بىلەن باشقىالر ھەرگىز ئۇچۇرالرنى توغرىسىدىكى ساالمەتلىكىڭىز

 

 سىزنىڭ ئۇالر ئېيتىڭ. خادىملىرىغا VWN ياكى  IND قالسىڭىز، ئاغرىپ باسقۇچىدا بېجىرىلىش ئىلتىماسىنىڭ تىلەش قپاناھلى سىز ئەگەر

 كۈنلەردە كۆرۈشىدىغان بىلەن ئادۋوكاتىڭىز ياكى IND سىز ئەگەردە قىلىدۇ. ياردەم ئېرىشىشىڭىزگە ياردەملەرگە تىببىي بولغان زۆرۈر

 غرىپئا سىزنىڭ ئادۋوكاتىڭىزنى ۋە  IND ئۇالر ئېيتسىڭىز، گە  VWN ياكى خادىمالرغا قوغدۇغۇچى قالسىڭىز، ئاغرىپ
 خەۋەرلەندۈرىدۇ. قالغانلىقىڭىزدىن

 
 سوئالالر

 خىزمەتچى نىڭ VWN ياكى دىن IND ئادۋوكاتىڭىزدىن، بولسا، مەزمۇنالر چۈشەنمىگەن كېيىن، ئوقۇغاندىن قولالنمىنى بۇ سىز
 بولىدۇ. سورىسىڭىز  خادىملىرىدىن
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 شىكايەتلەر  - ئەرز

 يەنىال شۇنداقتىمۇ ئەستايىدىل. ۋە پىششىق كەسىپلىرىگە ئۆز خادىملىرى ئىدارىلىرىمىزنىڭ ارلىقب بېجىرىدىغان ئىلتىماسلىرىنى تىلەش پاناھلىق
 شىكايەت توغرىسىدا ئىش بۇ سىز قارىسىڭىز، دەپ قىلمىدى مۇئامىلە ياخىشى ئىدارىلەر مۇناسىۋەتلىك ئەگەردە بولمايدۇ. دېگىلى مۇكەممەل

 قىلىدۇ. ياردەم سىزگە ئىشتا بۇ ئۇالر ئېيتسىڭىز، خادىملىرىغا  VWN ياكى ئادۋوكاتىڭىزغا بولىدۇ. قىلسىڭىز

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 قىلىندى: نەشىر ھەمكارلىقىدا ئورۇنالرنىڭ تۆۋەنكى قولالنما بۇ

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) 

 قىلىندى: نەشىر ھەمكارلىقىدا ئورۇنالرنىڭ تۆۋەنكى اقولالنم بۇ

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 بولمايدۇ. ئۆزگەرتىشكە مەزمۇنالرنى قولالنمىدىكى بۇ قىلىنغان نەشىر
 ئىپادىلىگەن مەنىنى باشقىچە قىلىنغاندا، تەرجىمە قولالنما كۇرمەز ئەگەر

 قىلىنىدۇ. ئاساس نۇسخىسى تىلىدىكى ھولالند ئەسلى ئەھۋالدا،

http://www.rijksoverheid.nl/

