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 غوښتنلیک پناه د ستاسې
 معلومات اړه په پروسې پولو د

 
 
 

 
 

 
 
 

 ده؟ کړې ترالسه پاڼه معلومات دا ولې تاسې
 لپاره خلکو هغه د پناه وکړئ. غوښتنه لپاره پناه د دلته چې غواړئ او یې ننوتلي ته هالینډ الرې له بندر سمندري د یا ډګر هوایی د تاسې

  اوسي. کې محافظت په چې کولی نشي هلته او وي نه خوندي کې هیواد خپل په چې څوک دی معني په محافظت د کې هیواد بل په

 
 اوسیدو د کې هالینډ په کوئ. غوښتنه جواز اوسیدو د ډول رسمي په نه حکومت هالینډ د تاسې وکړئ، غوښتنه لپاره پناه د تاسې چې کله

 یوه دا وسپارئ؛ غوښتنلیک پناه د خپل تاسې چې کیږي پیل لدې وروسته پروسه غوښتنې پناه د لرئ. اړتیا ته جواز اوسیدو د تاسې لپاره
 پولو د به غوښتنلیک پناه د ستاسې درکړي. جواز اوسیدو د ته تاسې آیا چې کوي پریکړه پکې متحکو هالینډ د چې ده پروسه قانوني

 وکړي. پریکړه کې ورځو 28 په اړه په غوښتنلیک د ستاسې باید IND کې، پروسه پولو د شي. پروسس الندې پروسې

 
 )ستاسې وکړئ څه باید تاسې چې شوي تشریح هم اد کې پدې دي. شوي تشریح ګامونه دخیل کې پروسې پولو د کې پاڼه معلومات پدې

 حقونه(. )ستاسې شئ کولی تمه څه نه حکومت هالینډ د تاسې او مکلفیتونه(
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 کړئ؟ ترالسه جواز اوسیدو پناه د کله به تاسې
 

 د شئ کولی تاسې شئ. یکول ترالسه جواز اوسیدو پناه د تاسې چې مخې له کومو د کوي ګوته په شرایط هغه قانون بهرنیانو د هالینډ د
 لري: تړاو پورې تاسې په یې یوه کومه څخه شرحو الندې دې چیرې که کړئ ترالسه جواز اوسیدو

 خپل په لرئ، تړاو پورې ګروپ ټولنیز ځانګړي کوم تاسې چې دا یا امله له محکومیتونو سیاسي ملیت، مذهب، نژاد، خپل د تاسې •
 ولرئ. دالیل هموج تړاو په ویرې کیدو تعقیب د کې هیواد

 ولرئ. دالیل موجه اړوند ویرې چلند ناوړه یا غیرانساني نورو د یا شکنجې ځړولو، دار په یا سزا مرګ د کې هیواد خپل په تاسې •

 قرباني تاوتریخوالي ناڅاپي د امله له جګړې واله وسله د کې هیواد خپل ستاسې تاسې چې ولرئ دالیل موجه اړه په ویرې دې د تاسې •
 کیږئ.

 دی. کړی ترالسه جواز اوسیدو پناه د کې هالینډ په کې وروستیو پدې ماشوم کوچني یا مور پالر، شریک، ژوند د همسر، ستاسې •

IND کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې آیا چې وکړي ارزونه به 

 

 
 

 

 کیږي؟ تمه څه نه تاسې
 

 تاسې چې کیږي هم تمه دا نه تاسې کړي. مالتړ دالیل لپاره غوښتنلیک پناه د ستاسې ونهبیان ستاسې پرمهال پروسې د چې دي مهم دا

IND لیکونه(. مالتړ په بیاناتو د ستاسې یا اسناد ستاسې )لکه شئ یې کولی ترالسه یا لرئ تاسې چې کوم وښیوئ شواهد ته  

 

 کولی IND بیا شئ. کولی مشخص یې تاسې نو ونیسي، کې پام په باید یی IND چې لرئ شرایط او حاالت شخصي خپل کوم تاسې که

 حد تر امکان د تاسې چې وکړي هڅه به IND کې. مرکز خوندي هرکلي د یا پرمهال مرکو د ممکن وکړي، اقدامات مناسب شي شي
 کړي. مالتړ پورې
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 شئ؟ مخ سره سازمانونو یا نهادونو کومو د به تاسې
 
 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk خپلواک یو حقونو بشري د 

 وړاندې معلومات به VWN ورکوي. راتقا او پالي ګټې غوښتونکو پناه د چې دی سازمان
 او کړي، مالتړ او کړي خبر تاسې به کې اوږدو په پروسې د کړي، تشریح پروسه پناه د کړي،

 اړه پدې هغوی وکړي. مینځګړیتوب به کې صورت په ستونزو د سره سازمانانو نورو د

 کوي. نه پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې VWN کوي. کار نږدې له سره وکیل ستاسې

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

R)(Rv Rechtsbijstand voor Raad وکیل د تاسې چې کوي وړاندې ډاډ 
 وړاندې د وکړئ. بندوبست یې پخپله چې کولی نشئ تاسې چیرې که کړئ ترالسه مرسته

  کوي. نه کار لپاره RvR د وکیل ورکوي. RvR فیس ته وکیل لپاره خدمتونو کیدونکي
 پناه د ستاسې سره تاسې چې څوک وي کونکی وړاندې خپلواک مرستې حقوقي د وکیل

  کوي. مرسته کې جریان په پروسې ېغوښتن

www.rvr.org 

 

 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie او عدلیه د هالینډ د 

 یې. مستحق پناه د کې هالینډ په تاسې آیا چې وکړي پلټنه به IND دی. برخه وزارت امنیت
 پناه د کې هالینډ په ولې تاسې او یې څوک تاسې چې وکړي پوښتنه اړه پدې نه تاسې به هغوی

 او وکړي پلټنه وضعیت د کې هیواد خپل په ستاسې او کیسه ستاسې به هغوی ده. کړې غوښتنه
 لرئ. اجازه کیدو پاتې اوږدمهاله یا لنډمهاله د کې ډهالین په تاسې آیا چې وکړي به پریکړه

www.ind.nl 

 

 وغواړي نه تاسې به نرس ولرئ. مالقات سره MediFirst د کې مرکز هرکلي د به تاسې
 فزیکي یا رواني کومې تاسې آیا شي معلوم چې ده لپاره دې د معاینه وکړئ. معاینه طبي چې

 شي. کولی اغیزه باندې مرکو ستاسې سره IND د چې لرئ ستونزې

 

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale خپلواک یو 
 ډول خپلواک په غواړئ تاسې که کوي. مالتړ مهاجرینو د کې نړۍ ټوله په چې دی سازمان

 او ستنیدو بیرته د ستاسې IOM وکړي. مرسته سره تاسې شي کولی IOM نو  پریږدئ هالینډ
 تاسې کې ترتیباتو وتلو د ستاسې څخه هالینډ د او کوي وړاندې معلومات عملي اړه په ادغام

 خپل د یا کارمند یوه VWN د لپاره مرستې سره تاسې کې لړ پدې شي. کولی رستهم سره
 وکړئ. غوښتنه نه وکیل

nederland.nl-www.iom  

 

V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst امنیت او عدلیه د هالینډ د 

 سره تاسې به DT&V وکړي، ډډه نه درکولو پناه ته تاسې IND چیرې که دی. برخه وزارت
 وکړئ. ترتیبات ستنیدو بیرته ته هیواد خپل تاسې چې وکړي مرسته

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

I)(DJ Inrichtingen Justitiële Dienst وزارت امنیت او عدلیه د هالینډ د 
  دی. برخه
 نده اجازه ننوتلو د ته هالینډ ته تاسې چې ځکه اوسیږئ کې استوګنه شوي محافظت پولو د تاسې

 DJI د کوي. مدیریت ودانۍ د DJI دی. مرکز هرکلي شوي محافظت ودانۍ دا شوې. درکړل
 ستاسې پرمهال کیدو پاتې د ستاسې کې استوګنه پولو د به هغوی اغوندي. میونیفار کارمندان

  کوي. مرسته سره تاسې او پاملرنه

www.dji.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/
http://www.dji.nl/
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 لیکنه نوم او حاضریدل ګام: لومړی 1

 

 ستاسې غړي KMar د وي. (KMar Marechaussee Koninklijke) عمومآ دا حاضریږئ. ته ګارد پولو د هالینډ د تاسې

  ملیت. او نیټه زیږون د نوم، ستاسې لکه کوي ثبت معلومات شخصي ستاسې KMar ګوري. هویت

 ده کړې ترالسه پاڼه معلومات یوه تاسې واخلي. مو به نښې نښې ګوتو د او عکسونه او کړي تاالشي هم سامان او کالي ستاسې به هغوی

 کړئ. السلیک هم غوښتنلیک پناه د خپل کې KMar په باید تاسې دی. شوی تشریح دلیل پکې لپاره اخیستلو نښو ګوتو د ستاسې چې

KMar وکړي: پوښتنې هاړ پدې نه تاسې ممکن 

 مسیر؛ یا الره سفر د ستاسې •
 او ده؛ کړې غوښتنه لپاره پناه د چیرې بل کوم کې اروپا په یا هالینډ په مخکې تاسې آیا •
  لرئ. کورنۍ چیرې بل کې اروپا په یا دلته تاسې آیا •

 
 پناه د کې هالینډ په تاسې چې ورنکړي خبر ته چارواکو هیواد خپل د ستاسې هیڅکله به حکومت هالینډ د ولرئ: یاد په وکړئ مهرباني

 ده. کړې غوښتنه لپاره

 
 مرکز هرکلي شوي محافظت د

 دې  ویسي. ته مرکز هرکلي شوي محافظت د څیرمه ته ډګر هوای Schiphol د تاسې به کې ساعتونو څو په کیدو ثبت او حاضریدو د

 هالینډ تاسې چې ځکه دي تاسیسات شوي محافظت مرکز هرکلي JCS د کیږي. ویل (JCS) کمپلیکس عدلي Schiphol د ته موقعیت

 د کې JCS په پریږدئ. موقعیت دا خپله په چې نلرئ اجازه تاسې شئ. پاتې دلته کې اوږدو په پروسې د به تاسې نلرئ. اجازه ننوتلو د ته

IND دی هم دفتر 

 

 
 

 

 مرکه غوښتنلیک د ګام: ام2

 

 غوښتنلیک د کوي. پوښتنې نه ستاسې IND کې جریان په دې د چې کیږي، ویل مرکه غوښتنلیک د ته ناستې لومړۍ سره IND د
 دي: دا هدفونه اصلي مرکې

 راوړي: السته معلومات چې •

 یې؛ څوک تاسې •

 او یې؛ ځای کوم د تاسې •

 دی. کړی سفر څنګه دلته تاسې •

 لرئ؛ اسناد کوم تاسې چې وګوري •
 پروسه(. دوبلین )د کړي پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې باید هیواد بل کوم کې اروپا په آیا چې وګوري دا •

 
 وشي: پوښتنې اړه پدې نه ستاسې به پرمهال مرکې غوښتنلیک د

 ځای؛ اوسیدو د او اصلیت ملیت، هویت، ستاسې •
 کورنۍ؛ •
 اسناد؛ •
 تعلیم؛ •
 خدمت؛ نظامي او کار •
 اوسیدل؛ کې هیوادونو نورو په •
 او سفر؛ ستاسې ته هالینډ •
 دلیل. ستاسې لپاره غوښتنې پناه د •
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 چټکې او سمې پنا د معلومات دا IND ورکړئ. ځواب لنډ یو یوازې یې اړ تاسې کوئ غوښتنه لپاره پناه د ولې تاسې چې اړه پدې
 شرح تفصیلي یلودال د لپاره غوښتنلیک پناه د خپل چې ولرئ فرصت دې د پرمهال مرکې تفصیلي د به تاسې کاروي. لپاره پروسې
  کړئ. وړاندې

 

IND د کاپي یوه راپور د به تاسې کړي. جوړ راپور یو مرکې د به IND کړئ. ترالسه الرې له وکیل خپل د یا څخه  

 
 که ورکوئ. مه معلومات څخه اسنادو جعلي او غلطو د او ورکړئ تفصیالت واقعیی او ریښتیني خپل تل ولرئ: یاد په وکړئ مهرباني

 پناه د ستاسې ورکول ډیټا یا معلوماتو غلط د ته IND ورکړئ. خبر ته IND هم اړه پدې نو وي کارولی نوم مستعار یا بل تاسې
 شي. ولیک اغیزه باندې پایله غوښتنلیک

 
 اسناد

 د کارت، پیژند پاسپورټ، لکه ثابتوي، هویت ستاسې چې لرئ اسناد تاسې که دي. مهم خورا اسناد لپاره ارزولو غوښتنلیک پناه د ستاسې
 الوتکې د لکه کوي، مالتړ کیسه غوښتنې پناه د یا الر سفر شوي ادعا د ستاسې چې کوم یا الیسنس، ډریورۍ د یا تصدیق زیږون
 خپل اسناد دغه وي ممکن چې ژر هرڅومره وکړئ مهرباني مقالې، ورځپاڼې د یا حکم محکمې د ډیپلومونه، پاسونه، بورډینګ ،ټیکټونه

 د مخې له امکان د وسپارئ، اسناد شئ کولی هم وروسته تاسې وسپارئ. پرمهال مرکې غوښتنلیک د سره IND د یا پرمهال کیدو ثبت د

 ماهرین وکړي. مرسته کې برخه پدې سره تاسې شي کولی کارمند VWN د کې مرکز هرکلي ويش محافظت د پرمهال. مرکې تفصیلي

 وکاروي. اسناد دا پرمهال ارزولو غوښتنلیک پناه د ستاسې به IND وکړي. ارزونه اعتبار او صحت اسنادو د ستاسې به

 
 معلومات اړین ټول دي. مهم لپاره ارزولو لیکغوښتن پناه د ستاسې اسناد او تفصیالت شخصي ستاسې ولرئ: یاد په وکړئ مهرباني

 غورځوئ. مه هیڅکله اسناد شخصي دي. شوي لیکل ډول سم او بشپړ په معلومات چې کړئ یې تایید او ولیکئ

 
 ژباړونکی

 هغه پوښتنې به ژباړونکی کوي. پوښتنې کې ژبه هالنډي په به کارمند IND د وکړي. ګډون ژباړونکی یو به کې مرکه سره IND د

 ستاسې او کوي نه کار لپاره IND د ژباړونکی ژباړي. ته ژبې هالینډي به ځوابونه ستاسې او پوهیږئ ورباندې تاسې چې ژباړي ته ژبې
 دا نو ولرئ، مشکل کې پوهیدلو باندې خبرو په یوبل د ژباړونکی او تاسې که نلري. اغیزه هیڅ باندې پریکړې اړوند غوښتنلیک پناه د

 د پوښتنو په چې دي مهم خورا دا کړي. پیدا ژباړونکی بل چې وکړي هڅه IND به کې صورت پدې ووایی. یې هسمدالس چې دي مهم
 نشي. پیدا تفاهم سو یا پوهاوی ناسم ډول هیڅ امله له پوهیدلو نه سم

 

 
 

 

 موده والي چمتو او دمې د ګام: ام3

 

 دمه شئ کولی تاسې پرمهال، RVT د ولرئ. (RVT) موده والي چمتو او دمې د ورځو 6 د به تاسې وروسته، مرکې غوښتنلیک د

 وکړئ. غوښتنه لنډولو RVT د څخه IND د شئ کولی تاسې مشوره، په سره وکیل خپل د شئ. چمتو لپاره پروسې پناه د خپل او وکړئ

 خوندي کوم د اسېت چیرې که کې صورت هغه په دا درنکړي. RVT ته تاسې چې وکړي پریکړه شي کولی IND کې، مواردو ځینې په
 سویزرلینډ یا لیشتنشتاین آیسلینډ، ناروی، هیواد، غړي بل یوه اتحادیی اروپا د واردمخه تاسې یا توګه، په مثال د اوسئ، راغلي نه هیواد

 ولرئ. جواز اوسیدو پناه د کې

 

 معلومات لخوا VWN د

 پناه د به کارمندان VWN د کړي. وړاندې تشریحات او اتمعلوم اړوند مشورې طبي د او پروسې غوښتنې پناه د به کارمند یو VWN د

 چلند محرم به سره معلوماتو ستاسې دي. وړیا خدمتونه VWN د درکوي. مالتړ او معلومات ته تاسې هم کې اوږدو په پروسې غوښتنې
 کیږي.
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 مشوره طبي

 الزمي ه ولیکي. تبصره طبي به نرس وکړي. نېپوښت لنډې څو یو نه ستاسې کې لړ په معاینې لنډې یوې د به نرس یو MediFirst د

 به کار دا کړي. راپور ته IND پایلې معاینې د به ډاکټر او نرس کړي. راجع ته ډاکټر یوه تاسې لپاره معاینې نورې د به نرس وي،

 کې پام په لوماتمع اړه په وضعیت روغتیا د ستاسې IND به پرمهال، پروسې غوښتنې پناه د وشي. مخې له رضایت د ستاسې یوازې
 ونیسي.

 
 سره ډاکټر یا نرس د اړه په ستونزو ډول دې د ولرئ. یې تاسې که اوسئ ریښتیني اړه په ستونزو فزیکي او رواني د تاسې چې دي مهم دا

 طبي چې یې نه اړ تاسې دی. محرم راپور معاینې طبي د ووایی. ته ډاکټر یا نرس هم اړه په هغو د لرئ، ټپونه کوم تاسې که وغږیږئ.
 کوئ. نه تادیه لپاره معاینې طبي د تاسې وکړئ. معاینه

 

 د ستاسې چې کولی ونشي IND به کې صورت پدې ووایی. یې ته نرس شئ کولی تاسې وکړئ، معاینه طبي چې غواړئ نه تاسې که
 ونیسي. کې پام په پرمهال پروسې غوښتنې پناه د ستاسې ډول سم په وضعیت روغتیا

 
 سټټی توبرکلوز د

 د یې. راغلي تاسې چې نه کوم د هم کې هیواد هغه په ممکن ده، عام کې برخو ډیرو په نړۍ د چې ده ناروغي جدي یوه توبرکلوز
 شي. کولی اخته ناروغۍ پدې خلک نور الرې له پرنجي یا ټوخي د توګه په مثال د خلک لرونکي توبرکلوز پرانیستي

 

 مګر کیږي پرمهال RVT د عمومآ دا وکړي. پوښتنې یوشمیر نه ستاسې اړه په توبرکلوز د به کارمند خدمت طبي د مرکز هرکلي تړلي د
 تاسې به لپاره کولو ټیسټ د کوئ. ټیسټ بشپړ توبرکلوز د به تاسې نو وشي، شک درلودو توبرکلوز د تاسې په که شي. کیدی هم مخکې

 پناه د به کې صورت پدې وشي. درملنه ستاسې مرسته په درملو د به کې هالینډ په نو ولرئ، توبرکلوز تاسې که شئ. ویوړل ته روغتون
 شي. پیل وروسته درملنې طبي د پروسه تنېغوښ

 
 مرسته لخوا وکیل د

 وکیل یو به ته تاسې وکړئ غوښتنه لپاره پناه د تاسې چې کله وکړي. ملتیا سره ستاسې وکیل یو به پرمهال پروسې غوښتنې پناه د ستاسې
 چمتو تاسې لپاره پروسې غوښتنې پناه د چې يوګور سره تاسې به وکیل ستاسې کوي. نه کار لپاره حکومت هالینډ د وکیل شي. وګومارل

 د وکیل خپل د یې نه اړ تاسې اوسیږئ. تاسې چې کې کوم په وشي کې ودانۍ هغه په به ناسته دا والي چمتو د سره وکیل ستاسې شئ.
 کیږي. چلند محرم به سره معلوماتو ستاسې وکړئ. تادیه لپاره مرستې

 

 
 

 

 ورځ په ورځ پروسه غوښتنې پناه د ګام: ام4

 

 ورځې 6 پروسه AA د کیږي. پیل (AA Asielprocedure, Algemene) پروسه عمومي غوښتنې پناه د وروسته، RVT د

 چې کومه - +AA - لري شتون هم بڼه اوږده AA د کیږئ. پاتې تاسې چې چیرې کیږي ترسره به کې ودانۍ هغه په او اخلي وخت

 پناه هغه او لري، اړتیا ته تحقیق ډیر لخوا IND د چې کوم ده لپاره تنلیکونوغوښ هغه پناه د +AA اخلي. وخت ورځې 9 عمومآ
 شرح پروسې غوښتنې پناه د ستاسې ورځ په ورځ الندې لري. اړتیا ته توجه ډیرې امله له ستونزو فزیکي یا رواني د چې غوښتونکي

 ده. شوې ورکړل

 

 

AAپروسهعموميغوښتنېپناهد
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 مرکه تفصیلي ورځ: لومړۍ 1

 دالیلو د لپاره غوښتنلیک پناه د خپل شئ کولی تاسې کې، جریان په مرکې دې د دی. مالقات سره کارمند یوه IND د مرکه تفصیلي

 وي. موجود ژباړونکی یو به کې مرکه په کوي. هم پوښتنې نه ستاسې کارمند IND د به پرمهال مرکې د کړئ. وړاندې شرح تفصیلي

 وکړي. ګډون سره تاسې کې مرکه تفصیلي په چې وکړئ غوښتنه چا کوم د هم څخه VWN د شئ لیکو تاسې وغواړئ، تاسې که

 

 د یا کلن 15 تاسې که ولرئ. مرکه جال سره IND د به یو هر تاسې نو وي، کړې غوښتنه لپاره پناه د یوځای همسر ستاسې او تاسې که
  ولري. مرکه جال به هغوی لرئ، ماشومان عمر ډیر

 
 واضح او بشپړ صادق، ریښتینی، اړه پدې ثابتوي. اړتیا ستاسې ته محافظت چې کوم کړئ تشریح حقایق هغه ټول تاسې چې دي مهم دا

 کومه کولی نشئ تاسې که درلودلی. نشئ محافظت او خوندیتوب کې هیواد خپل ولې تاسې او دي شوي پیښ څه سره تاسې چې اوسئ

 چې دي مهم دا دي. خبر څخه وضعیت عمومي د کې هیواد ستاسې هغوی ووایی. ته کارمند IND د کړئ، یاد په دقیق پیښه ځانګړې
 که کړئ. وړاندې التتفصی اړوند وي ممکن چې هرڅومره لرئ؟ اړتیا ته محافظت شخصآ ولې تاسې کړئ: تشریح وضعیت خپل تاسې

 د یې اړه په چې ده مهمه نو لرئ، شکایتونه رواني یا فزیکي یا ټپونه کوم اړوند پورې دالیلو لپاره غوښتنلیک پناه د خپل تاسې چیرې

IND بیا ووایی. ته کارمند IND ارزولو غوښتنلیک ستاسې چیرې که وکړي پریکړه کولو وړاندیز معاینې طبي د ته تاسې شي کولی 
 وکړئ. معاینه طبي لګښت خپل په شئ کولی هم پخپله تاسې وګڼي. ګټور دا هغه ارهلپ

 

 بحث مرکې تفصیلي د ورځ: مه2

 ژباړلو د هغې د وایی وکیل ستاسې او تاسې چې څه کوم وکړي. بحث سره تاسې باندې راپور اړه په مرکې تفصلي د به وکیل ستاسې

 په ته IND اړه پدې به وکیل ستاسې وي، نه شوي لیکل سم یا وي نه څه کوم کې راپور په چیرې که وي. موجود ژباړونکی یو به لپاره
 ورکړي. راپور کې لیک یوه

 

 پریکړه لومړنۍ ورځ: مه3

IND پروسې غوښتنې پناه د ستاسې پایله ارزونې دې د کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې آیا چې وکړي ارزونه به 

 لري: شتون امکانات 4 کوي. مشخص لړۍ نوره

 پکې چې کړئ ترالسه لیک یو الرې( له وکیل خپل )د لخوا IND د به تاسې کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې .1
 به غوښتنلیک پناه د ستاسې شي. درکړل اجازه ننوتلو د ته هالینډ به ته تاسې او شوې بشپړه پروسه پولو د چې وي به شوي ویل

 په یا لپاره لنډمهال د چې شي درکړل اجازه به ته تاسې شي. تایید کې مشوره په سره وکیل ستاسې وي ممکن چې ژر ومرههرڅ
 لري. معني څه لپاره ستاسې دا چې کړي تشریح به وکیل ستاسې وکړئ. ژوند کې هالینډ په ډول دایمي

2. IND وکړي. پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې کې ورځو 82 په کولی نشي او لري اړتیا ته وخت نور لپاره پلټنې خپلې د 

IND پروسه شوې غزول غوښتنې پناه د به (VA) ورکړي. دوام ته پروسې غوښتنلیک پناه د ستاسې کې VA هرکلي پرانیستي په 

 پاڼه معلومات بله اړه په VA د به تاسې کیږي. وروسته ورپسې به پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې کیږي. ترسره کې مرکز
 کړئ. ترالسه

3. IND هرکلي شوي محافظت په نور مګر نلرئ احتمال کولو پوره شرایطو د لپاره جواز اوسیدو پناه د تاسې چې کوي مشخص 

 پروسې پولو د نور مګر ولري، دوام کې AA په به غوښتنلیک پناه د ستاسې نلري. شتون دالیل هیڅ لپاره ساتلو د ستاسې کې مرکز

 کیږي. پیل بیرته کې مرکز هرکلي پرانیستي یوه په وروسته اونۍ یوې د عمومآ او شي بند به AA نه. الرې له

4. IND د به تاسې کوئ. پوره نه شرایط هلپار جواز اوسیدو د پناه د تاسې چې کوي پریکړه IND یو الرې( له وکیل خپل )د لخوا 

 نیول کې پام په ته دې لري. اراده کولو رد غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چې وي شوي ویل به کې هغه په چې کړئ ترالسه لیک
 اړه په لیک د به وکیل ستاسې وي. شوي تشریح هم پایلې لپاره ستاسې او دالیل لپاره رد د به کې لیک په کیږي. ویل پریکړه شوې
 وغږیږي. سره تاسې
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 ځواب غبرګون: ته پریکړې ورځ: مه4

 کولی وکیل ستاسې وغږیږئ. سره وکیل خپل د اړه په مسلې دې د به تاسې وکړي، اراده ردولو غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چیرې که

 چې کړئ تشریح او شئ ورکولی ځواب ته بیان ارادې د IND د ډول رسمي په تاسې کې پدغه چې ولیږي ځواب لیکلی ته IND شي
 یې. نه موافق ورسره ولې تاسې

 

 پریکړه ورځ: مه6 او مه5

 ستاسې پایله ارزونې دغه د شي. راوړل بدلون باید کې پریکړه هغوی د آیا چې وکړي ارزونه IND به وروسته لوستلو د ځواب ستاسې

 ترالسه لیک الرې( له وکیل خپل )د لخوا IND د لپاره راپور پایلو د ارزونې د به تاسې وي.ک مشخص لړۍ نوره پروسې غوښتنې پناه د

 لري: شتون امکانات 4 لري. معني څه لپاره ستاسې دا چې کړي تشریح به وکیل ستاسې کړئ.

 پکې چې کړئ ترالسه یکل یو الرې( له وکیل خپل )د لخوا IND د به تاسې کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې .1
 به غوښتنلیک پناه د ستاسې شي. درکړل اجازه ننوتلو د ته هالینډ به ته تاسې او شوې بشپړه پروسه پولو د چې وي به شوي ویل

 په یا لپاره لنډمهال د چې شي درکړل اجازه به ته تاسې شي. تایید کې مشوره په سره وکیل ستاسې وي ممکن چې ژر هرڅومره
 لري. معني څه لپاره ستاسې دا چې کړي تشریح به وکیل ستاسې وکړئ. ژوند کې هالینډ هپ ډول دایمي

2. IND وکړي. پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې کې ورځو 28 په کولی نشي او لري اړتیا ته وخت نور لپاره پلټنې خپلې د 

IND په به VA ورکړي. دوام ته کولو پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې کې VA کیږي. ترسره کې مرکز هرکلي پرانیستي په 

 ترالسه پاڼه معلومات بله لرونکې معلوماتو اړه په VA د تاسې کیږي. وروسته ورپسې به پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې
 کوئ.

3. IND هرکلي يشو محافظت په نور مګر نلرئ احتمال کولو پوره شرایطو د لپاره جواز اوسیدو پناه د تاسې چې کوي مشخص 

 پروسې پولو د نور مګر ولري، دوام کې AA په به غوښتنلیک پناه د ستاسې نلري. شتون دالیل هیڅ لپاره ساتلو د ستاسې کې مرکز

 کیږي. پیل بیرته کې مرکز هرکلي پرانیستي یوه په وروسته اونۍ یوې د عمومآ او شي ختم به AA نه. الرې له

4. IND د به تاسې کوئ. پوره نه شرایط لپاره جواز یدواوس د پناه د تاسې چې کوي پریکړه IND د الرې( له وکیل خپل )د لخوا 
 اصلي خپل باید تاسې چې دا او دی شوی رد غوښتنلیک پناه د ستاسې چې وي شوي ویل به پکې چې کړئ ترالسه لیک پریکړې

 د تاسې که چې کوي تشریح هم دا لیک ي.و شوي تشریح هم پایلې او دالیل لپاره رد د کې لیک په شئ. ستون بیرته ته هیواد
 ستاسې لري. شتون امکانات کوم لپاره ستاسې لپاره ستنیدو بیرته د ته هیواد خپل ستاسې او وکړئ څه نو اوسئ مخالف سره پریکړې

 وغږیږي. سره تاسې اړه په لیک د به وکیل

 
 

AAورځې9پروسه،عموميغوښتنېپناهد
 

 

 واخلي: وخت ورځې 9 عمومآ به پروسه غوښتنې پناه د نو کړي، پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې +کېAA په چیرې که

 مرکه؛ تفصیلي ورځ: مه2 او ورځ لومړۍ 1 •

 خبرې؛ او بحث اړه په مرکې تفصیلي د سره وکیل د ستاسې ورځ: مه4 او مه3 •

 پریکړه؛ لومړنۍ ورځ: مه5 •

 )ځواب(؛ ګونغبر ته پریکړې واسطه په وکیل د ورځ: مه7 او مه6 •

 پریکړه. دوهمه ورځ: مه9 او مه8 •

 

 ورځې 28 نهایت پروسه، پولو د

 پروسه پولو د شي کولی IND کې، مواردو ځینې په دي. ورځې +AA 9 او ورځې AA 6 دي، شوي تشریح پورته چې څنګه لکه

 حسابیږي. توګه په ورځو کاري د مه رخصتۍ عامه او ورځې یکشنبه شنبه، د کې، پروسه پولو د وغزوي. پورې ورځو 28 تر نهایت

 

IND ساتلو غیرالزمي د ستاسې کې مرکز هرکلي شوي محافظت په ترڅو وکړي هڅه ساتلو لنډ پروسې پولو د پورې ترحد امکان د به 
 ولوپ د نور غوښتنلیک پناه د ستاسې چې شي واضح خبره دا چې هرکله ورسي ته پای به پروسه غوښتنې پناه د ستاسې وکړي. مخنیوی
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 په بهر نه پروسې پولو د به ته کیدو پروسس غوښتنلیک د ستاسې دي، شوي تشریح پورته چې څنګه لکه کیدی. پروسس نشي کې پروسه

AA ،یا کې VA د تاسې به کې صورتونو دواړه په شي. ورکړل دوام کې  asielzoekers opvang Orgaan Centraal

(COA) شئ. ویوړل ته مرکز يهرکل پرانیستي کیدونکي وړل پرمخ لخوا  

 
 

 پروسهسادهغوښتنېپناهد

 
 

 چټکه او ساده په غوښتنلیک ستاسې به IND شي. درکړل پناه به ته تاسې چې نشته احتمال دې د راځئ، هیواد خوندي کوم د تاسې که

 تاسې چې کله کیږي پلي هم مهال هغه مورد دا ولرئ. مرکه سره IND د تاسې به پرمهال پروسې دې د کړي. پروسس کې پروسه
  ولرئ. جواز اوسیدو پناه د کې سویزرلینډ یا لیشتنشتاین آیسلینډ، ناروی، هیواد، غړي بل اتحادیی اروپا د هالینډ، په واردمخه

 
 لري. شتون پاڼه معلومات جال اړه په پروسې ساده غوښتنې پناه د ولرئ: یاد په وکړئ مهرباني

 
 نوملړهیوادونوخونديد

 جرمني، فرانسه، فنلینډ، ایستونیا، ډنمارک، قبرس، کاناډا، بلغاریه، برازیل، هرزګوینا، – بوسنیا بلجیم، آسټریلیا، آندورا، لجزایر،ا البانیا،
 مالتا، لوګزابورګ، لیتوانیا، لیشتنشتاین، لتویا، کرواسیا، کوسوو، جاپان، جمایکا، ایټالیه، هند، آیرلینډ، هنګري، یونان، ګانا، جورجیا،

 سان رومانیا، پورتګال، پولینډ، اتریش، اوکراین، ناروی، مقدونیه، شمالي زیلینډ، نیوي هالینډ، مانتنیګرو، مغلستان، موناکو، کش،مرا
 امریکا د انګلستان، ښار، واتیکان تونیس، جمهوریت، چک توباګو، او ترینیداد هسپانیه، سلواکیا، سلوانیا، سربستان، سینیګال، مرینو،
 سویزرلینډ. او سویډن آیسلینډ، ،آیاالت متحده

 
 د شي. کړی لیرې ورنه یا وراضافه ممکن پکې نومونه هیوادونو د سره نیولو کې پام په وضعیت امنیتي هیواد د شي. بدلیدی نوملړ دا

 www.rijksoverheid.nl شئ: موندلی کې سایټ ویب حکومت هالینډ د نسخه اخرنۍ نوملړ د هیوادونو خوندي

 

 
 
 

 اخیستل بیرته غوښتنلیک خپل د
 

 که ونیسئ. اړیکه سره IND د مستقیم یا وکیل یوه د باید تاسې کې صورت پدې واخلئ. بیرته غوښتنلیک خپل هرکله شئ کولی تاسې

 بل کوم د سېتا که غیرلدې شئ، پاتې کې هالینډ په چې ونلرئ اجازه نور به تاسې واخلئ، بیرته غوښتنلیک پناه د خپل سره IND د تاسې
 کولی نشئ سفر ته هالینډ تاسې چې دی معني پدې دا شئ. مخ هم سره بندیز ننوتلو د ممکن تاسې ولرئ. اجازه کیدو پاتې د دلته لپاره دلیل

 وروسته نه اخیستلو بیرته غوښتنلیک خپل د شئ کولی تاسې هم. کې هیوادونو ډیرو نورو په کې اروپا په او درلودلی نشئ شتون پکې یا
 اوسئ. مخ هم سره بندیز ننوتلو د ته هیواد که حتی وکړئ، غوښتنه لپاره پناه د بیا ځل بل

 

 
 

 

 وروسته پروسې غوښتنې پناه د
 

IND پدې دا وکړئ. غوښتنه استیناف د کې محکمه یوه هالینډ د الرې له وکیل خپل د شئ کولی تاسې ردوي، غوښتنلیک پناه د ستاسې 

 پرمهال پروسې غوښتنې استیناف د یې. مخالف سره پریکړې IND د تاسې چې کړئ خبر محکمه ډول رسمي په تاسې چې دی معني
 مرسته سره تاسې کې برخه پدې به وکیل ستاسې شئ. کولی غوښتنه اجازې کیدو پاتې د کې هالینډ په نه محکمې د همدارنګه تاسې

 کړی پلي ډول سم په قانون هالینډ د پرمهال کولو پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې IND آیا چې وکړي ارزونه به محکمه وکړي.
 وخت ترهغه به تاسې وکړئ. انتظار کې هالینډ په ته پریکړې محکمې د چې کیږي درکول اجازه ته تاسې کې، مواردو ډیری په دی.

http://www.rijksoverheid.nl/
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 ته هیوادونو ډیری کې اروپا هپ به باندې تاسې عمومآ وکړي. پریکړه محکمه چې شئ پاتې کې مرکز هرکلي شوي محافظت په پورې
  شي. پورې هم بندیز ننوتلو

 
 وکړئ، غوښتنه سره له لپاره پناه د هم وروسته رد د شئ کولی تاسې کیږي. پورې هم بندیز ننوتلو د عمومآ باندې تاسې شئ، رد تاسې که

 اوسئ. مخ هم سره بندیز ننوتلو د که حتی

 
 ستنیدل بیرته

  (DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) هرصورت، په لرئ. غاړه په مسؤلیت ستنیدو بیرته د ته هیواد خپل پخپله تاسې

 سره تاسې به DT&V شي رد غوښتنلیک پناه د ستاسې چې لدې وروسته وکړي. مرسته کې والي چمتو وتلو د ستاسې سره تاسې به
 تاسې به پرمهال پروسې ستنیدو بیرته د شئ. کړی ډیپورټ به تاسې نو وځئ، ونه اراده خپله په کې موده ټاکلې په تاسې که ونیسي. اړیکه

 اوسیږئ. کې مرکز هرکلي شوي محافظت

 

 هغوی د تاسې شي کولی کارمند VWN د یا وکیل ستاسې نو وغږیږئ، سره DT&V د اړه په ستنیدو خپل د بیرته ژر غواړئ تاسې که

 سره  DT&V د سره کارولو په فورمې ځانګړې یوې د کې پاڼه ویب DT&V د شئ کولی هم پلهپخ تاسې کړي. کې اړیکه په سره
 ونیسئ: اړیکه

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

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

etherlandsn 

 

Organisatie Internationale  د شئ کولی تاسې نو شئ، ستون ته هیواد اصلي خپل بیرته ډول داوطلب په غواړئ تاسې که

(IOM Migratie voor) ونیسئ. اړیکه سره IOM مرسته درسره کې وتلو ستاسې او درکړي معلومات عملي ته تاسې شي کولی 
 .وکړي

 
 

 
 

 کول پروسس ډیټا شخصي د
 

 هغوی دي. شوي نوملړ الندې کړې ملتیا یې کې پاڼه معلومات دې چې سازمانونه هغه دي. معلومات هرډول اړه په ستاسې ډیټا شخصي
 پوښتنه اړه په تفصیالتو د ستاسې نه تاسې به هغوی کوي. پروسس ډیټا شخصي پرمهال غوښتنې یا خبرتیا سمبالولو، غوښتنلیک د ستاسې
 که او کوي خوندي او کاروي ډیټا ستاسې سازمانونه دا وکړي. پوښتنه هم به نه افرادو یا سازمانونو نورو د نو وي الزمي که او وکړي
 کوم دي ټاکلي مکلفیتونه لپاره سازمانونو هغه د قانون محرمیت د شریکوي. یې سره سازمانونو نورو د نو وي اړ مخې له قانون د چیرې

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

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

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

 
 

 
 

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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 پوښتنې کیدونکې پوښتل مکرر
 

 ده؟ لهک مرکه لومړۍ زما سره IND د
 کیږي. ویل مرکه غوښتنلیک د ته دې ولرئ. وروسته نه کیدو ثبت د حیث په غوښتونکوي پناه د مرکه لومړۍ خپله سره IND د به تاسې

 RVT ته دې ولرئ. وخت ورځې 6 لپاره والي چمتو پروسې غوښتنې پناه د او دمې د عمومآ تاسې به وروسته نه مرکې غوښتنلیک د

 کړئ. خبر IND او وغږیږئ سره وکیل خپل د شئ کولی تاسې غواړئ، RVT ډلن تاسې که کیږي. ویل

 

 وکړي؟ پریکړه کې ورځو 28 یا 9 ،6 په کې پروسه پولو د کولی ونشي IND چیرې که پیښیږي څه
IND پروسې شوې غزول غوښتنې پناه د چې وکړي پریکړه ممکن (VA) پدې کړي. پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې الرې له 

 لدې مخکې شي اخیستلی وخت پورې میاشتو 6 تر و شوی السلیک غوښتنلیک پناه د ستاسې چې کومه په څخه نیټې هغه د کې، صورت

 پاڼه معلومات بله اړه په VA د به تاسې شئ. پاتې کې مرکز هرکلي پرانیستي په تاسې به پرمهال پروسې د وکړي. پریکړه IND چې
 کړئ. ترالسه

 

 غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چیرې که شي. درکړل خبر اړه پدې به ته تاسې وکړي، پریکړه کې میاشتو 6 په کولی ونشي IND که

 کولی تاسې نو کړی، ترالسه وي نه پیغام څخه IND د اړه په مسلې دې د تاسې او لیږلي وي نه پریکړه وروسته میاشتې 6 نه سپارلو

 سره تاسې کې برخه پدې وکیل ستاسې وکړئ. ورنه غوښتنه پریکړې چټک د اړه په غوښتنلیک پناه خپل د او ولیږئ لیک ته IND شئ
  شي. کولی تهمرس

 
 لري؟ امکان دا آیا وکړم. ته ښځې یوې کیسه غوښتنې پناه د زما ورکوم ترجیح زه

 تفصیلي په چې وکړي هڅه به IND مرکه(. لومړۍ سره IND د )= کړئ مشخص دا پرمهال مرکې غوښتنلیک د شئ کولی تاسې هو،

 ته نارینه یوه کیسه خپله چې ورکوئ ترجیح تاسې که وکړي. ستبندوب ژباړونکې او کارمند ښځینه IND د لپاره کولو ګډون د کې مرکه

 مرکې تفصیلي د چې وکړي هڅه IND به، کې صورت پدې شئ. کولی مشخص پرمهال مرکې غوښتنلیک خپل د داهم تاسې نو وکړئ،

 وکړي. بندوبست ژباړونکي نارینه او کارمند نارینه IND د لپاره

 
 یم؟ ربهبال یا ناروغ زه که وکړم باید څه زه
 خبر هم نرس پرمهال معاینې د لپاره مشورې طبي د همدارنګه کړئ. خبر خدمتونه طبي کې ډګر هوای په یې، بالربه یا ناروغ تاسې که

 فکر یا لرئ ناروغۍ عفوني کومه تاسې که چې دي مهم مهال هغه توګه ځانګړي په دا وګورئ(. مخکې کې پاڼه معلومات )پدې کړئ
 کیږي. ساتل محرم هغه وایی ته نرس تاسې چې څه کوم بي. هیپاټایټس یا ټپونه پوټکي د یا سکابیز توبرکلوز، لکه یې لرئ چې کوئ
 نکړي. شریک معلومات اړه په روغتیا د ستاسې سره نورو د پرته اجازې د ستاسې هم هیڅکله به نرس

 

 ستاسې سره تاسې شي کولی هغوی ووایی. یې ته ندکارم یوه VWN یا IND د نو شئ، ناروغ تاسې پرمهال پروسې غوښتنې پناه د که

 د نو یې، ناروغ ورځ په مالقات خپل د سره وکیل ستاسې یا IND د تاسې که وکړي. مرسته کې کولو ترالسه مرستې طبي وړ اړتیا د

 کړي. خبر IND یا وکیل ستاسې چې وکړئ غوښتنه نه کارمندان یوه VWN د یا ګارد امنیتي

 
 پوښتنې

 سره کارمند یوه VWN یا IND د یا وکیل خپل د وکړئ مهرباني نو لرئ، پوښتنې کومې تاسې وروسته لوستلو پاڼې لوماتمع دې د که
 وغږیږئ.

 
 شکایتونه

 تاسې سازمان کوم چې وکړئ احساس هم لدې سره تاسې چیرې که دي. دقیق او مسلکي سازمانونه ټول دخیل کې پروسه غوښتنې پناه د

 شي. کولی مرسته سره تاسې کارمند VWN د یا وکیل ستاسې کې برخه پدې شئ. کولی شکایت تاسې ،کړی ندی چلند سم سره
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 ده: خپرونه ګډه نهادونو الندې دې د پاڼه معلومات دا

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) 

 

 اچونکي: الره هپ

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 د کیدی. ترالسه نشي حقونه هیڅ څخه مینځپانګو د غوښتنلیک دې د

 صورت په توپیرونو د کې پوهاوي او تفسیر ترمینځ ژباړې او اصل
 ده. غالب نسخه هالینډۍ کې،

http://www.rijksoverheid.nl/

