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 تۆ پەنابەری   داوای
 سنوور پڕۆسەی لەبارەی زانیاری

 
 
 
 
 
 
 
 

ی  دراوە؟یپ  ییناملیکەیەتیئەمیبۆچ 
ی   نێو هاتوویتەتە بەندەرەوە یان فڕۆکەخانە لەڕێگەی تۆ

ا
ە دەتەوێت و هۆڵەندا وڵ ر

 لە پاراست    واتە پەنابەری بکەیت.  پەنابەری داوای لێ 
تێیک

ا
ی   لە کە کەسانێک بۆ دا تر وڵ

ا
  بن.  پارێزراو ناتوانن لەوێ و مەترسیدان لە خۆیان وڵ

 
 هۆڵەندا لە ژیان بۆ بدات.  ی    نیشتەجێبوونت مۆڵەی   کە دەکەیت داوا هۆڵەندا ومەی  حکو لە فەریم بە دەکەیت، پەنابەری داوای کاتێک

 پڕۆسەیەیک ئەمە دەکات؛ ی    دەست دەکەیت پێشکەش پەنابەریت داوای تۆ کە ئەوەی دوای پەنابەری پڕۆسە هەیە.  مۆڵەتە بەم پێویستت
 لە تۆ پەنابەری   داوای نە.  یان بدات تۆ بە نیشتەجێبوون مۆڵەی   یائا کە ئەوەی لەسەر دەدات بڕیار هۆڵەندا حکوومەی   تێدا کە یاساییە

 بدات.  بڕیار داواکاریەکەت لەبارەی ڕۆژدا 28 ماوەی لە دەی    IND سنووردا، پڕۆسەی لە دەکرێت.  تاوتوێ سنووردا پڕۆسەی چوارچێوەی
 

 دەتوانیت و )ئەرکەکانت( بکەیت چ   دەی    تۆ کە ەوەدەکات ڕووی   هەروەها دەکاتەوە.  ڕوون سنوور پڕۆسەی هەنگاوەکای   ناملیکەیە ئەم
 )مافەکانت(.  هەبێت هۆڵەندا حکوومەی   لە شتێکت چ چاوەڕوای  
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ییکەی ییمۆڵەپ   دەدرێت؟یپ  ییپەنابەریتینیشتەجێبووپ 
 
 یەکێک ئەگەر وەربگریت.  پەنابەری نیشتەجێبووی   مۆڵەی   دەتوانیت ئەوان بەپێ ر  کە کراون دیاری مەرجانە ئەو هۆڵەندا بیانیەکای   یاسای لە
ۆڤانەی لەم  وەربگریت:  نیشتەجێبوون مۆڵەی   دەتوانیت ئەوا دەگرێتەوە، تۆ خوارەوە شر
او بیانووی و پاساو • ی   لە دەترسیت کە ئەوەی بۆ هەبێت بەڵگەمەندت و سەلمێێ 

ا
 نژاد، بەهۆی بدرێیت، ئازار و ئەشکەنجە خۆتدا وڵ

، یەتێر  گرووپێیک لە ئەندامێێ   بەهۆی یان سیایس باوەڕی نەتەوە، ئایتر 
ا
 دا.  دیاریکراو کۆمەڵ

او بیانووی و پاساو • ی   لە دەترسیت کە ئەوەی بۆ هەبێت بەڵگەمەندت و سەلمێێ 
ا
ای ڕووبەڕووی خۆتدا وڵ  سێدارە، یان مەرگ ش 

 ببیتەوە.  نامرۆڤانە ڕەفتاری یان ئەشکەنجە
او بیانووی و پاساو • ی   هەبووی   بەهۆی دەترسیت کە وەیئە بۆ هەبێت بەڵگەمەندت و سەلمێێ  ی   لە چەکداری دەرگێر

ا
 خۆت ئەسڵێر  وڵ

ی   قوربانێر  ببیتە
ر  هەڕەمەیک.  توندوتێر

  یان دایکت باوکت، پارتنەرت، هاوسەرت، •
ا

 IND وەرگرتووە.  هۆڵەندا لە پەنابەری نیشتەجێبووی   مۆڵەی   دواییانە لەم چکۆلەت منداڵ
 نە.  یان هەیە نیشتەجێبوونت مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   ۆت ئایا کە ئەوەی بۆ دەکات هەڵسەنگاندن

 
 
 
 

ی  دەکەن؟یل ییشتێکتیچیچاوەڕواپ 
 

 هەموو کە دەکرێت چاوەڕوان تۆ لە هەروەها بن.  پەنابەری داوای بۆ تۆ بیانووی سەلمێنەری پڕۆسەکەدا ماوەی لە وتەکانت کە گرنگە زۆر
ڕاست وتەکانت کە نامەیەک یان بەڵگەنامەکانت )وەک IND بە ەیتبد بخەیت دەستیان دەتوانیت یان هەتە کە بەڵگانە ئەو

  بکاتەوە(.  پشێ 
 

 IND ئەوە، دوای بکەیت.  دەستنیشای   دەتوانیت بگرێت، بەرچاوی لە IND پێویستە کە هەیە شەخسیت بارودۆخێیک هەر ئەگەر
 تا دەدات هەوڵ IND هەڵبگرێت.  پێویستە کە گونجاو اوێیکهەنگ هەموو پارێزراودا وەرگرتێ   ناوەندی لە یان دیمانەکاندا ماوەی لە دەتوانێت
 بدات.  یارمەتیت مومکینە کە ڕادەیەک
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 دەبێت؟یسەروکارتیڕێکخراوگەلێکیچیلەگەڵیتۆ
 
 

 

)(VWN Nederland VluchtelingenWerk کە مرۆڤە مافەکای   سەربەخۆی ڕێکخراوێیک 
 ڕوون پەنابەری پڕۆسەی دەدات، ی    زانیاریت VWN دەکات.  کار پەنابەران بەرژەوەندی   لەپێناوی
 لەگەڵ ئەگەر و دەکات، دابتر   بۆ پاڵپشتیت و زانیاری پڕۆسەکەدا ماوەی لە دەکاتەوە،

 لەگەڵ نزیکەوە لە بەمە سەبارەت ئەوان دەکات.  نێوبژیوای   هەبێت، تکێشە تر ڕێکخراوەکای  
 نادات.  تۆ پەنابەری   داوای لەبارەی بڕیارێک هیچ VWN دەکەن.  کار پارێزەرەکەت

www.vluchtelingenwerk.nl 
rrefugees.nlwww.f 

 

)(RvR Rechtsbijstand voor Raad   یارمەی   پارێزەرێک لە دەتوانیت تۆ کە دەکات دڵنیای 
 خزمەتانە ئەو تێچووی و کرێ RvR بگریت.  پارێزەر نەتوانیت خۆت بێتوو ئەگەر وەربگریت،

  ناکات.  RvR بۆ کار پارێزەرەکە کردوون.  دابیێ   پارێزەرەکە کە دەدات
 دا پەنابەریت پڕۆسەی ماوەی لە کە یاساییە یارمەتێر  سەربەخۆی دابینکەرێیک پارێزەرەکە
  دەدات.  یارمەتیت

www.rvr.org 

 

)(IND Naturalisatiedienst en -Immigratie ئاسایشر  و داد وەزارەی   لە بەشێکە 
 لە پەنابەری پێدای   بۆ شیاویت تۆ ئایا کە ئەوەی لەبارەی دەکات لێکۆڵینەوە IND هۆڵەندا. 
 پەنابەریت داوای هۆڵەندا لە بۆچ   و کێیت کە دەکەن ل   پرسیارت ئەوان نە.  یان هۆڵەندا
ۆکەکەت ارەیلەب ئەوان کردووە.  ی   بارودۆچ   و چێر

ا
 و دەکەن لێکۆڵینەوە خۆت ئەسڵێر  وڵ

 هۆڵەندا لە هەمیشەی   یان کای   مانەوەی بۆ شیاویت ئایا کە ئەوەی لەسەر دەدەن بڕیار پاشان
 نە.  یان

www.ind.nl 

 

 پەرستارەکە دەبێت.  چاوپێکەوتنێکتیMediFirst پەرستارێیک لەگەڵ وەرگرتن ناوەندی لە تۆ
 دیاری کە ئەوەیە پشکنینەکە ئامانج   بدەیت.  ئەنجام پزیشیک پشکنینێیک کە دەکات ل   داوات
 لەسەر دابنێت کاریگەری کە هەیە جەستەییت یان دەرووی   کێشەیەیک تۆ ئایا بکات

 .IND ەڵلەگ چاوپێکەوتنەکانت

 

)(IOM Migratie voor Organisatie Internationale کە سەربەخۆیە ڕێکخراوێیک 
ی   سەربەخۆ بتەوێت هەرکاتێک جیهان.  سەرانسەری لە کۆچبەران لە دەکات پاڵپشێ  

ا
 وڵ

 دەدات ی    کردەکیت زانیاری   IOM بدات.  یارمەتیت دەتوانێت IOM بهێڵیت، بەچ    هۆڵەندا
بوونەوەت و گەڕانەوەت لەبارەی ی   لە جێگێر

ا
 ۆتخ کە بدات یارمەتیت دەتوانیت و خۆت وڵ

 کە بکە داوا پارێزەرەکەت یان VWN کارمەندێیک لە هۆڵەندا.  بەجێهێشتێ   بۆ بکەیت ئامادە
 بدات.  یارمەتیت لەمبارەوە

nederland.nl-www.iom  

 

)(DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst هۆڵەندا.  ئاسایشر  و داد وەزارەی   لە بەشێکە 
 بکەیت ئامادەکاری کە دەدات یارمەتیت DT&V بکاتەوە، ڕەت تۆ پەنابەری   داوای IND ئەگەر

ی   بۆ گەڕانەوەت بۆ
ا
 خۆت.  ئەسڵێر  وڵ

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

)(DJI Inrichtingen Justitiële Dienst The هۆڵەندا.  ئاسایشر  و داد وەزارەی   لە بەشێکە  
 نێو بێیتە نەدراوە ی    ڕێگەت چونکە دەمێنیتەوە سنوور پارێزراوی نیشتەجێکردی   شوێێ   لە تۆ

ی  
ا
 یDJI کارمەندای   دەبات.  بەڕێوە بیناکە DJI پارێزراوە.  وەرگرتێ   ناوەندێیک بیناکە هۆڵەندا.  وڵ
 ئەوان سنوور سەر نیشتەجێکردی   شوێێ   لە مانەوەت ماوەی لە بەر.  دەکەنە خۆیان تایبەی   جیل

  دەدەن.  یارمەتیت و دەبێت پێتەوە هۆشیان
www.dji.nl 

 
 
 
 
 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.frrefugees.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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 تۆمارکردنیویڕاپۆرتدانی:ی1یهەنگاوی
 
 KMar ئەندامای   ـە.  KMar Marechaussee Koninklijke)( ئەمە ئاساییانە هۆڵەندا.  سنووری پاسەوانەکای   بە دەدەیت ڕاپۆرت تۆ

  ڕەگەزنامە.  و لەدایکبوون ڕۆژی ناو، لەوانە دەکات، تۆمار شەخسیەکانت وردەکارییە KMar دەردەخەن.  تۆ ناسنامەی
 بۆچ   دەکاتەوە ڕووی   کە دراوە ی    زانیاریت نامیلکەیەیک دەگرن.  ل   پەنجەمۆرت و وێنە و دەگەڕن تۆ جانتای و جلوبەرگ هەروەها ئەوان

 لەبارەی:  بکات ل   پرسیارت هەندێ ڕەنگە KMar بکەیت.  واژۆ بەریتپەنا داوای KMar لە تۆ دەی    هەروەها، دەگرن.  ل   پەنجەمۆرت
 هاتنت؛ سەفەری ڕێگای •
 و کردووە؛ پەنابەریت داوای ئەورووپا تری شوێنێیک لە یان هۆڵەندا لە پێشێ   ئایا کە ئەوەی •
ە ئایا کە ئەوەی • ر

انت ئەندامێیک ئەورووپا تری شوێنێیک لە یان لێ  ر 
  هەیە.  خێ 

 
تدارای   بە هەرگێر   هۆڵەندا حکوومەی   بدە:  سەرنج تکایە

ا
ی   دەسەڵ

ا
 کردووە.  پەنابەریت داوای هۆڵەندا لە تۆ کە ناڵێت خۆت ئەسڵێر  وڵ

 
ییناوەندی  پارێزراویوەرگرتن 

ر  چەند ماوەی لە
 بەم خۆل. شیپ فڕۆکەخانەی لە نزیکە کە پارێزراو وەرگرتێ   ناوەندێیک بۆ دەتگوازنەوە تۆمارکردن، و ڕاپۆرتدان دوای کاتژمێ 

ر   شوێنە
 نێو هاتنە مۆڵەی   تۆ کە ئەوەی لەبەر پارێزراوە شوێنێیک JCS وەرگرتێ   ناوەندی (. JCS) شیپخۆل دادپەروەری   کۆمەڵەی دەڵت 
ە تۆ پڕۆسەکەدا ماوەی لە نیە.  هۆڵەندات ر

 JCS دەرەوە.  بچیتە ناوەندە لەم خۆتەوە لە خۆت کە نادرێت ی    ڕێگەت دەمێنیتەوە.  لێ 
 تێدایە.  یسر NDI نووسینگەی

 
 
 
 

 داواکارییدیمانەیی:ی2یهەنگاوی
 

 ئامانج   دەکات.  ل   پرسیارت چەند IND دیمانەیەدا ئەم ماوەی لە و داواکاری، دیمانەی بە ناشاوە IND لەگەڵ چاوپێکەوتن یەکەمتر  
 لە:  بریتیە داواکاری دیمانەی سەرەکێر 

 کە:  ئەوەی لەبارەی زانیاری بەدەستهێنای   •

 کێیت؛ تۆ •

 و هاتوویت؛ ەکوێو کە •

ە.  بۆ کردووە سەفەرت چۆن • ر
 ئێ 

 هەیە؛ بەڵگەنامەیەکت چ کە ئەوەی زانیێ   •
تێیک دەی    ئایا کە ئەوەی ڕوونکردنەوەی •

ا
(.  )پڕۆسەی نە یان بداتەوە لێک پەنابەریت داوای ئەورووپا لە تر وڵ  دابلتر 

 
 لەبارەی:  دەکرێت ل   پرسیارت چەند داواکاریدا، دیمانەی ماوەی لە
 نیشتەجێبوونت؛ شوێێ   و ڕەچەڵەکەت ڕەگەزنامەت، ناسنامەت، •
ان؛ •  خێر 
 بەڵگەنامە؛ •
 خوێندەواری؛ •
 سەربازی؛ خزمەی   و کار •
تای   لە نیشتەجێبوونت •

ا
 تر؛ وڵ

 و هۆڵەندا؛ بۆ سەفەرەکەت •
 دەکەیت.  پەنابەری داوای کە ئەوەی هۆی •

مێیک پێویستە تەنیا
ا
 ئەوەی بۆ وەردەگرێت کەڵک زانیاریانە لەم IND دەکەیت.  پەنابەری داوای بۆچ   کە ئەوەی لەبارەی بدەیتەوە کورت وەڵ

ا و گونجاو شێوەیەیک بە پەنابەری پڕۆسەی ر
 بکەیتەوە ڕووی   وردی بە کە هەیە دەرفەتت تۆ دا، ورد دیمانەی ماوەی لە بکرێت.  جێبەچ    خێ 

  دەکەیت.  پەنابەری داوای بیانوویەک چ بە کە
 

IND لەالیەن ڕاپۆرتەکە کۆپیەیک دەکات.  ئامادە دیمانەکە لە ڕاپۆرتێک INDتۆ.  بە دەدرێت پارێزەرەکەتەوە لەڕێگەی یان ـەوە  
 

 بە نازناوێکت گەرئە هەروەها مەدە.  ساختە بەڵگەی نێو زانیاری   هیچکات و بدە خۆت لەبارەی ڕاست زانیاری   هەمیشە بدە:  سەرنج تکایە
.  IND بە هێناوە کار  

ا
 پەنابەریت.  داوای درەنجایم لەسەر دابنێت کاریگەری دەتوانێت IND بە ساختە داتای یان زانیاری   دایێ   بڵ

 
 بەڵگەنامە
 کاری   ۆرت،پاسپ وەک دەسەلمێنێت، ناسنامەت کە هەیە بەڵگەنامەیەکت ئەگەر پەنابەریت.  داوای هەڵسەنگاندی   بۆ گرنگە زۆر بەڵگەنامە
ۆیک یان سەفەرەکت چۆنیەتێر  کە هەیە بەڵگەیەکت یان لێخوڕین، مۆڵەی   یان لەدایکبوون گەواهێر  ناسنامە،  پەنابەریەکەت چێر
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 ماوەی لە کات زووترین بە تکایە ڕۆژنامە، وتاری یان دادگا حوکیم بڕوانامە، سواربوون، کاری   فڕۆکە، بلیێ   وەک دەسەلمێنێت؛
 دا، ورد دیمانەی ماوەی لە ڕەنگە دواتر، دەتوانیت هەروەها بکە.  پێشکەشیان IND لەگەڵ داواکاریت دیمانەی یان خۆتۆمارکردنت

 پسپۆڕ کەسای   بدات.  یارمەتیت بەمە سەبارەت دەتوانێت پارێزراو وەرگرتێ   ناوەندی لە VWN کارمەندێیک بکەیت.  پێشکەش بەڵگەنامە
.  بەڵگەنامەکەت ڕەسەنیەی    دەهێنێت.  کار بە بەڵگەنامانە ئەم پەنابەریتدا، داوای هەڵسەنگاندی   ای  ک لە IND دەپشکت  

 
 و بدە پێویستە زانیاریەیک هەموو پەنابەریت.  داوای هەڵسەنگاندی   بۆ گرنگن زۆر بەڵگەنامەکانت و شەخسیەکانت زانیاریە بدە:  سەرنج تکایە
 مەدە.  فڕێ شەخسیەکانت بەڵگەنامە هەرگێر   . نووشابێت    دروست و تەواو شێوەیەیک بە زانیاریەکان کە ببە دڵنیا

 
ڕی  

 زارەیکیوەرگێ 
ڕێیک ر

ڕی دەکات.  پرسیارەکای   هۆڵەندی زمای   بە IND کارمەندەکەی دەبێت.  ئامادە IND لەگەڵ دیمانەکانت لە زارەیک وەرگێ  ر
 زارەیک وەرگێ 

ڕێت پرسیارەکان ر
مەکای   و تێدەگەیت، لێ ر  تۆ کە زمانێک بە وەردەگێ 

ا
ێ تۆ وەڵ ڕ ر

ڕی هۆڵەندی.  زمای   سەر تەوەردەگێ  ر
 کار IND بۆ زارەیک وەرگێ 

ڕی و تۆ ئەگەر دەردەکرێت.  پەنابەریت داوای بە سەبارەت کە نیە بڕیارە ئەو لەسەر کاریگەریەیک هیچ و ناکات ر
 تێگەیشت    کێشەی زارەیک وەرگێ 

یتان لە ا لەوێدا هەر کە گرنگە زۆر هەبێت، یەکێ  ر
ڕێیک کە داتدە هەوڵ IND حاڵەتەدا، لەم بڵێیت.  خێ  ر

 بکات.  دابتر   بۆ ترت زارەکێر  وەرگێ 
 نەدات.  ڕوو خراپتێگەیشت    جۆرە هیچ پرسیارەکان لە تێنەگەیشت    دروست بەهۆی کە گرنگە زۆر

 
 
 
 

 خۆئامادەکردنیویپشوودانیماوەیی:ی3یهەنگاوی
 

 خۆت و بدەیت پشوو دەتوانیت دا، RVT ماوەی لە هەیە.  (تRVT) خۆئامادەکردن و پشوودان ماوەی ڕۆژ 6 داواکاری، دیمانەی دوای
 هەندێ لە بکاتەوە.  کەم RVT ماوەی کە IND لە بکەیت داوا دەتوانیت پارێزەرەکەت، لەگەڵ ڕاوێژ بە پەنابەری.  پڕۆسەی بۆ بکەیت ئامادە

تێیک لە تۆ ئەگەر ئەمانەن، حاڵەتانە لەم دانە چەند نموونە وەک بدرێت.  ی    تRVT نابێت تۆ کە بدات بڕیار ڕەنگە IND حاڵەتدا،
ا
 وڵ

، بێمەترسیەوە تێیک هۆڵەندا، لە پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێشێ   تۆ ئەگەر هاتبێێ 
ا
 نەرویــــج، ئەورووپا، یەکێتێر  ئەندایم تری وڵ

 وەرگرتبێت.  سویس یان لیختنشتاین ئایسلەند،
 

 ـەوەVWNیلەالیەنیزانیاری
 کارمەندای   دەدات.  ی    پزیشکیت ئامۆژگاری   هەروەها و دەکاتەوە ڕوون بۆ پەنابەریت پڕۆسەی دەدات، ی    زانیاریت VWN کارمەندێیک

VWN خزمەتەکای   دەکات.  دابتر   بۆ پاڵپشتیت و زانیاری پەنابەریدا پڕۆسەی ماوەی لە هەروەها VWN  .  وەکوو زانیاریەکانت بەخۆڕایتر 
 دەپارێزرێن.  نهێێ  

 
ی  پزیشیکیئامۆژگارپ 
 پێویست ئەگەر دەنووسێت.  پزیشیک ڕاپۆرتێیک کورتە پەرستارەکە دەکات.  ل   پرسیارت چەند کورتدا پشکنینێیک لە MediFirst پەرستارێیک

ێت پەرستارەکە بێت، ر
 پشکنینەکە دەرەنجایم پزیشکەکە یان پەرستارەکە بکرێت.  بۆ زیاترت پشکنیێ   ئەوەی بۆ پزیشکێک الی بۆ دەتنێ 

 لە تەندروستیت دۆچ   زانیاریەکای   IND پەنابەریدا، پڕۆسەی ماوەی لە دەکرێت.  تۆ ڕەزامەندی   بە تەنیا ئەمە . IND بە دەداتەوە ڕاپۆرت
 دەگرێت.  بەرچاو

 
ر  هەتە کە جەستەی   و دەرووی   کشێەیەیک هەر لەبارەی کە گرنگە زۆر ر

 قسە کێشانەوە ئەم لەبارەی پزیشک یان پەرستار لەگەڵ بیت.  ڕاستبێ 
 کە نیت ناچار تۆ نهێنە.  پزیشیک پشکنیێ   ڕاپۆری   پزیشک.  یان پەرستار بە بدە ڕاپۆرت ئەوەش هەیە، وێنەبرینێکتش هەر ئەگەر بکە. 

 بدەیت.  پارە پزیشیک پشکنیێ   بۆ کە نیت ناچار تۆ بدەیت.  ئەنجام پزیشیک پشکنیێ  
 

 پەنابەریدا پڕۆسەی ماوەی لە ناتوانێت IND ەتەدا،حاڵ لەم بڵێیت.  پەرستارەکە بە دەتوانیت بکرێت، بۆ پزیشکیت پشکنیێ   ناتەوێت ئەگەر
 بگرێت.  بەرچاو لە تەندروستیت دۆچ   گونجاو شێوەیەیک بە
 

ی  سیلیتێسن 
تەیش لەو ڕەنگە و باوە، جیهان ناوچەی زۆر لە کە جددیە نەخۆشیەیک سیل

ا
 سییل کە کەسانەی ئەو بێت.  باو هاتووی لێیەوە تۆ کە وڵ

 بکەن.  ئالوودە تر خەڵیک پژمتر   یان کۆکتر   بە ونەنمو بۆ دەتوانن هەیە چاالکیان
 

 داRVT ماوەی لە ئەمە ئاساییانە سیل.  لەبارەی دەکات ل   پرسیارت چەند داخراو وەرگرتێ   ناوەندی لە پزیشکێر  خزمەی   کارمەندێیک
م دەکرێت

ا
 بۆ دەتبەن دەکرێت.  بۆ سیلت تەواوی تێستێیک بکرێت، تۆ لە سیل بە تووشبوون گومای   ئەگەر بکرێت.  زووتریش ڕەنگە بەڵ
 پڕۆسەی حاڵەتەدا، لەم دەکرێیت.  چارەسەر هۆڵەندا لە دەرمان بە هەبێت، سیلت ئەگەر بگرن.  ل   تێستت ئەوەی بۆ نەخۆشخانە

 دەکات.  ی    دەست پزیشیک چارەسەری دوای پەنابەری
 



 

Uw asielaanvraag. De Grensprocedure Maart 2021 | Koerdisch (Sorani) 6 

ی ییوەرگرتن   پارێزەرێکیلەییارمەپ 
 بۆ پارێزەر دەکرێت.  تەرخان تۆ بۆ پەنابەری داواکردی   کای   لە پارێزەر دەدات.  ەتیتیارم داپەنابەریت پڕۆسەی ماوەی لە پارێزەرێک
 ئەم پەنابەری.  پڕۆسەی بۆ بکات ئامادەت ئەوەی بۆ دەکات چاوپێکەوتن تۆ لەگەڵ پارێزەرەکەت ناکات.  کار هۆڵەندا حکوومەی  

 ئەو بۆ بدەیت پارە کە نیت ناچار تۆ دەدرێت.  ئەنجام ێنیتەوەدەم تێدا کە بینایەی لەو پارێزەرەکەت لەگەڵ ئامادەکردنە چاوپێکەوتێ  
 دەپارێزرێن.  نهێێ   وەکوو زانیاریەکانت وەریدەگریت.  پارێزەرەکەت لە کە یارمەتیەی

 
 
 
 

 ڕۆژیبەیڕۆژیپەنابەری،یپڕۆسەیی:ی4یهەنگاوی
 

 لەو و دەچێت ی    ڕۆژی 6 ماوەی AA دکات.  ی    دەست (AA Asielprocedure, Algemene) پەنابەری گشتێر  پڕۆسەی ،RVT دوای
 بۆ AA+ دەچێت.  ی    ڕۆژی 9 ئاساییانە کە—AA+—بخایەنێت زیاتر ماوەیەیک AA لەوانەیشە دەدرێت.  ئەنجام دەمێنیتەوە تێدا کە بینایەی

 کێشەی بەهۆی کە پەنابەرانەیە ئەو ۆب هەروەها هەیە، ـەوەIND لەالیەن زۆرتر لێکۆڵینەوەی بە پێویستیان کە پەنابەریانەیە داوای ئەو
 ڕوون ڕۆژ بە ڕۆژ ئەسایس لەسەر تۆ پەنابەری   پڕۆسەی خوارەوە، لە هەیە.  زۆرتر پێدای  بایەخ و سەرنج بە پێویستیان جەستەی   یان دەرووی  

 کراوەتەوە. 
 
 

 (AA) پەنابەری گشتێر  پڕۆسەی
 
 

 وردیدیمانەیی:ی1یڕۆژی
 چ بە کە بکەیتەوە ڕووی   وردی بە دەتوانیت تۆ دیمانەیەدا، ئەم ماوەی لە . IND کارمەندێیک لەگەڵ کچاوپێکەوتنێ لە بریتیە ورد دیمانەی

ێیک دیمانەکەدا لە دەکات.  ل   پرسیارت چەند IND کارمەندی هەروەها دیمانەکەدا، ماوەی لە دەکەیت.  پەنابەری داوای بیانوویەک ڕ ر
 وەرگێ 

 ورد.  دیمانەی بۆ بێت لەگەڵت کە بکەیت VWN ئەندامێیک لە داوا دەتوانیت ەوێت،بت خۆت ئەگەر هەروەها، دەبێت.  ئامادە زارەیک
 

  ئەگەر دەبێت.  دیمانەی IND لەگەڵ بەجیا هەریەکەتان کردبێت، پەنابەریتان داوای پێکەوە هاوسەرەکەت و تۆ ئەگەر
ا

 یان ساڵ 15 منداڵ
  جیا بە هەبێت، گەورەترت

ا
  دەکرێت.  ورد دیمانەی لەگەڵ

 
   ڕوون و تەواو و ڕاست شێوەیەیک بە پاراستنە.  بە پێویستت تۆ دەیسەلمێت    کە بکەیتەوە ڕوون ڕاستیانە ئەو هەموو کە گرنگە زۆر

ا
 کە بڵ

ی   لە ناتوانیت بۆچ   و هاتووە سەر بە چیت
ا
 بە بهێنیتەوە، بێر  بە دیاریکراو ڕووداوێیک ناتوانیت ئەگەر بیت.  پارێزراو خۆت ئەسڵێر  وڵ

.  IND کارمەندی  
ا

ی   گشتێر  بارودۆچ   لە ئاگادارن ئەوان بڵ
ا
 شەخسەن بۆچ   بکەیتەوە:  ڕوون خۆت بارودۆچ   تۆ کە گرنگە زۆر تۆ.  وڵ

یەیک یان برین شوێێ   هەرجۆرە ئەگەر بدە.  یوەندیدارپە وردەکاری   دەتوانیت کە جێگایەک تا پاراستنە؟ بە پێویستت
ا
 یان جەستەی   سکاڵ

 کە بدات بڕیار IND لەوانەیە بڵێیت.  IND کارمەندەکەی بە کە گرنگە پەنابەریتەوە، داوای هۆکاری بە هەیە پەیوەندی کە هەیە دەروونیت
 خۆت خەرچ   بە دەتوانیت هەروەها، داواکاریەکەت.  گاندی  هەڵسەن بۆ گونجاوە ئەمە وابێت پێ ر  ئەگەر بکات بۆ پزیشکیت تاقیکردنەوەی

 بدەیت.  ئەنجام پزیشیک پشکنینێیک
 

یی:ی2یڕۆژی  وردیدیمانەییباسکردپ 
ێیک دەکات.  قسە لەگەڵت ورد دیمانەی ڕاپۆری   لەبارەی پارێزەرەکەت ڕ ر

 و تۆ کە شتانەی ئەو هەموو ئەوەی بۆ دەبێت ئامادە زارەیک وەرگێ 
ر   پارێزەرەکەت

ڕێت. وە دەیڵت  ر
 کە نامەیەکدا لە پارێزەرەکەت نەنووشابێت، دروست یان داکەوتبێت ڕاپۆرتەکەدا لە شتێک ئەگەر ربگێ 

ێت ر
 دەدات.  ڕاپۆرت ئەمە IND بۆ دەینێ 

 
ییبڕیاریی:ی3یڕۆژی  سەرەتاپ 
IND هەڵسەنگاندنە ئەم دەرەنجایم نە.  یان هەیە نیشتەجێبوونت مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ ئایا کە ئەوەی بۆ دەکات هەڵسەنگاندن 

 هەن:  ئەگەر 4 دەکات.  دیاری تۆ پەنابەری   پڕۆسەی درێژەی
 کە دەستت دەگاتە پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی IND بڕیاری نامەیەیک هەیە.  پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ .1

ی   نێو بێیتە دەدرێت ی    ڕێگەت و بووە تەواو سنوور پڕۆسەی دەڵێت
ا
 لەڕێگەی کات زووترین بە پەنابەریت داوای ەندا. هۆڵ وڵ

 بژیت.  هۆڵەندا لە کای   شێوەی بە یان هەمیشە بۆ کە دەدرێت ی    ڕێگەت دەکرێت.  پەسەند پارێزەرەکەت لەگەڵ ڕاوێژکردن
 تۆ.  بۆ دەبێت واتایەیک چ ئەمە دەکاتەوە ڕووی   پارێزەرەکەت

2. IND   بدات.  بڕیار تۆ پەنابەری   داوای لەسەر دا ڕۆژ 28 ماوەی لە نێتناتوا و لێکۆڵینەوە بۆ زیاترە کای   بە پێویسێ IND بەردەوام 
 بەڕێوە کراوە وەرگرتێ   ناوەندێیک لە VA (دا. VA) درێژکراو پەنابەری   پڕۆسەی ماوەی لە تۆ پەنابەری   داوای لێکدانەوەی لە دەبێت

 .VA لەبارەی تێدایە زانیاری   کە دەدرێت ی    دیکەت زانیاری   یکنامیلکەیە دەدرێت.  بڕیار تۆ پەنابەری   داوای لەبارەی دواتر دەچێت. 
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3. IND م هەبێت پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ کەمە ئەگەری کە دەدات بڕیار
ا
 ئەوەی بۆ نیە پاساوێک هیچ بەڵ

م دەبێت، بەردەوام داAA یچوارچێوە لە تۆ پەنابەری   داوای ڕاتبگرن.  پارێزراو وەرگرتێ   ناوەندی لە زیاتر لەمە
ا
 سنووردا پڕۆسەی لە بەڵ

درێت AA ناخایەنێت.  زیاتر لەوە  دەکاتەوە.  ی    دەست کراوەدا وەرگرتێ   ناوەندێیک لە هەفتە یەک دوای ئاساییانە و ڕادەگێر
4. IND بڕیاری نامەیەیک نیە.  پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ کە دەدات بڕیار IND پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی 

ر   بەمە بکاتەوە.  ڕەت پەنابەریت داوای دەیەوێت IND دەڵێت کە دەستت دەگاتە
 ڕووی   هەروەها نامەکە مەبەست.  بڕیاری دڵت 

 دەکات.  قسە لەگەڵت نامەکە بە سەبارەت پارێزەرەکەت دەبێت.  تۆ بۆ پاشهاتێیک چ و چتر   وەڕەتکردنە هۆکارەکای   کە دەکاتەوە
 

مدانەوەیبڕیارەکە:ییبەیکاردانەوەی:ی4یڕۆژی
ا
 وەڵ

 دەتوانێت پارێزەرەکەت دەکەیت.  قسە پارێزەرەکەت لەگەڵ بەمە سەبارەت تۆ بکاتەوە، ڕەت تۆ پەنابەری   داوای بیەوێت IND ئەگەر
مێیک

ا
ێت اونووش وەڵ ر

یم فەریم بە تۆ تێدا کە IND بۆ بنێ 
ا
.  ناڕازیت بۆچ   کە دەکەیتەوە ڕووی   و دەدەیتەوە IND مەبەستنامەی وەڵ  لێ ر

 
 بڕیارەکەی:ی6یوی5یڕۆژی
یم خوێندنەوە دوای

ا
 ئەو دەرەنجایم نە.  یان بگۆڕێت خۆی بڕیاری پێویستە ئایا کە بزانێت ئەوەی بۆ دەکات هەڵسەنگاندن IND تۆ، وەڵ

 دەرەنجایم کە دەستت دەگاتە پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی IND بڕیاری نامەیەیک دەکات.  دیاری تۆ پەنابەری   پڕۆسەی درێژەی نگاندنەهەڵسە
 هەن:  ئەگەر 4 تۆ.  بۆ دەبێت واتایەیک چ ئەمە دەکاتەوە ڕووی   پارێزەرەکەت دەڵێت.  ی    هەڵسەنگاندنەکەت

 کە دەستت دەگاتە پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی IND بڕیاری نامەیەیک هەیە.  نابەریتپە نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ .1
ی   نێو بێیتە دەدرێت ی    ڕێگەت و بووە تەواو سنوور پڕۆسەی دەڵێت

ا
 لەڕێگەی کات زووترین بە پەنابەریت داوای هۆڵەندا.  وڵ

 بژیت.  هۆڵەندا لە کای   شێوەی بە یان شەهەمی بۆ کە دەدرێت ی    ڕێگەت دەکرێت.  پەسەند پارێزەرەکەت لەگەڵ ڕاوێژکردن
 تۆ.  بۆ دەبێت واتایەیک چ ئەمە دەکاتەوە ڕووی   پارێزەرەکەت

2. IND   بدات.  بڕیار تۆ پەنابەری   داوای لەسەر دا ڕۆژ 28 ماوەی لە ناتوانێت و لێکۆڵینەوە بۆ زیاترە کای   بە پێویسێ IND بەردەوام 
 داوای لەبارەی دواتر دەچێت.  بەڕێوە کراوە وەرگرتێ   ناوەندێیک لە VA دا. VA ماوەی لە تۆ پەنابەری   داوای لێکدانەوەی لە دەبێت

 .VA لەبارەی تێدایە زانیاری   کە دەدرێت تۆ بە دیکە زانیاری   نامیلکەیەیک دەدرێت.  بڕیار تۆ پەنابەری  
3. IND م هەبێت پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ کەمە ئەگەری کە دەدات بڕیار

ا
 ئەوەی بۆ نیە پاساوێک هیچ بەڵ

م دەبێت، بەردەوام داAA چوارچێوەی لە تۆ پەنابەری   داوای ڕاتبگرن.  پارێزراو وەرگرتێ   ناوەندی لە زیاتر لەمە
ا
 سنووردا پڕۆسەی لە بەڵ

 دەکاتەوە.  ی    دەست کراوەدا وەرگرتێ   ناوەندێیک لە هەفتە یەک دوای ییانەئاسا و دێت کۆتای   AA ناخایەنێت.  زیاتر لەوە
4. IND بڕیاری نامەیەیک نیە.  پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ کە دەدات بڕیار IND پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی 

ی   بۆ ڕێیتەوەبگە دەی    تۆ و کراوەتەوە ڕەت تۆ پەنابەری   داوای دەڵێت کە دەستت دەگاتە
ا
 هەروەها نامەکەدا لە خۆت.  ئەسڵێر  وڵ

 ئەگەر بکەیت چ   دەی    کە دەکاتەوە ڕووی   هەروەها نامەکە دەبێت.  تۆ بۆ پاشهاتێیک چ و چیە بڕیارە ئەو دەرچووی   هۆی کە دەوترێت
ی   بۆ گەڕانەوە بۆ بەردەستتدایە لە ڕێگەیەک چ کە دەڵێت پێت هەروەها و بیت، ناڕازی بڕیارەکە لە

ا
 پارێزەرەکەت خۆت.  ئەسڵێر  وڵ

 دەکات.  قسە لەگەڵت نامەکە بە سەبارەت
 
 

 (AA)+ ڕۆژە 9 پەنابەری   گشتێر  پڕۆسەی
 
 

 دەخایەنێت:  ڕۆژ 9 پەنابەری داوای پڕۆسەی ئاساییانە بداتەوە، لێک پەنابەریت داوای دا،AA+ ماوەی لە IND ئەگەر
 ورد؛ دیمانەی : 2 و 1 ڕۆژی •
 پارێزەرەکەت؛ لەگەڵ ورد دیمانەی باسکردی   : 4 و 3 ڕۆژی •
؛ بڕیاری : 5 ڕۆژی •  سەرەتای 
مدانەوە( کاردانەوە : 7 و 6 ڕۆژی •

ا
 پارێزەرەکەتەوە؛ لەالیەن بڕیارەکە بە )وەڵ

 دووەم.  بڕیاری : 9 و 8 ڕۆژی •
 

 ڕۆژی28یئەوپەڕییسنوور،یپڕۆسەی
 ماوەی دەتوانێت IND دیاریکراودا، حاڵەی   هەندێ لە ڕۆژە.  9 ماوەکەی AA+ و ڕۆژە 6 ماوەکەی AA کرا، باس سەرەوە لە کە هەروەها
 کاری ڕۆژی وەکوو و گشتتر   پشووی یەکشەمە و شەمە ڕۆژای   سنووردا، پڕۆسەی لە ڕۆژ.  28 ئەوپەڕی بۆ بکاتەوە درێژ سنوور پڕۆسەی
 ناکرێن.  هەژمار

 
 پارێزراو وەرگرتێ   ناوەندی لە ناپێویست تۆ ئەوەی بۆ تبێ کورت سنوور پڕۆسەی کە دەدات هەوڵ IND بکرێت، کە جێگایەک تا

 پڕۆسەی بدرێتەوە، لێک سنووردا پڕۆسەی چوارچێوەی لە پەنابەریت داوای ناکرێت چیێ   کە ببێتەوە ڕوون کاتێک هەر نەمێنیتەوە. 
 دا VA یان AA چوارچێوەی لە نوورس پڕۆسەی دەرەوەی لە داواکاریەکەت کرایەوە، ڕوون سەرەوە لە کە هەروەها دێت.  کۆتای   پەنابەریت

 COA asielzoekers opvang Orgaan Centraal)( کە کراوە وەرگرتێ   ناوەندێیک بۆ دەتگوازنەوە حاڵەتدا، هەردوو لە دەدرێتەوە.  لێک
  دەبات.  بەڕێوەی
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 پەنابەری سادەکراوی پڕۆسەی
 
 

تێیک لە ئەگەر
ا
، بێمەترسیەوە وڵ   پێناچێت هاتبێێ 

 
ادا و سادەکراو پڕۆسەیەیک لە IND بدرێت.  ی    پەنابەریت ماف ر

 تاوتوێ داواکاریەکەت خێ 
 پەنابەری نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێشێ   تۆ ئەگەر هەروەها، دەبێت.  IND لەگەڵ دیمانەت یەک تەنیا تۆ پڕۆسەیەدا، ئەم ماوەی لە دەکات. 

تێیک دا،هۆڵەن لە
ا
 سادەکراوە پڕۆسە ئەم دیسان وەرگرتبێت، سویس یان لیختنشتاین ئایسلەند، نەرویــــج، ئەورووپا، یەکێتێر  ئەندایم تری وڵ

ێت.  کار بە   دەهێێ 
 

 هەیە.  پەنابەری سادەکراوی پڕۆسەی لەبارەی جیا زانیاری   نامیلکەیەیک بدە:  سەرنج تکایە
 

تای   لیسێ  
ا

 بێمەتریس وڵ
الیا، ئاندۆرا، یر،جەزا ئاڵبانیا، س، کەنەدا، بولگاریا، بەرازیل، ھەرزەگۆڤینا، و بۆسنیا بەلجیکا، ئۆسێ   فەرەنسا، فینالند، ئیستۆنیا، دانمارک، قیێ 
لەند، هەنگاریا، یۆنان، گانا، گورجستان، ئەڵمانیا،  یا،لیتوان لیختنشتاین، التڤیا، کرواتیا، کۆسۆڤۆ، ژاپۆن، جامایکا، ئیتالیا، هیندستان، ئێر

 پۆڵەندا، نەمسا، ئوکراین، نەرویــــج، باکوور، مەکەدۆنیای نیوزیالند، هۆڵەندا، مۆنتینیگرۆ، مەنگۆلیا، مۆناکۆ، مەغریب، ماڵتا، لوکسەمبورگ،
بیا، سینیگال، سانمارینۆ، ڕۆمانیا، پۆرتوگال، ر

 یکان،ڤات شاری توونس، چێک، کۆماری تۆباگۆ، و ترینیداد ئیسپانیا، سلۆڤاکیا، سلۆڤینیا، سێ 
 سویس.  و سوید ئایسلەند، یەکگرتووەکان، ویالیەتە یەکگرتوو، شانشیێ  

 
تەکان، لە ئاسایش ئاسێ   بەپێ ر  بگۆڕدرێت.  لەوانەیە لیستە ئەم

ا
ت هەندێ ڕەنگە وڵ

ا
ێن.  یان بکرێن زیاد وڵ ین دەتوانیت البێ   لیسێ   نوێێ 

تای  
ا
 www.rijksoverheid.nl ببینیت:  هۆڵەندا حکوومەی   ماڵپەڕی لە بێمەتریس وڵ
 
 
 
 

 داواکەتیکشانەوەی
 

 داوای ئەگەر . IND یان پارێزەرێک بە بکەیت پەیوەندی ڕاستەوخۆ دەی    حاڵەتەدا، لەم بکشێیتەوە.  داواکەت دەتوانیت بتەوێت کاتێک هەر
ە بدرێت ی    ڕێگەت تر هۆیەیک لەبەر مەگەر بمێنیتەوە، هۆڵەندا لە نادرێت ی    ڕێگەت ئیێ   بکشێیتەوە، IND الی پەنابەریت ر

 بیت.  لێ 
 زۆربەی و هۆڵەندا بۆ بکەیت سەفەر نەتوانیت ئیێ   لەوانەیە یای    ئەمە دەربکرێت.  دژت هاتنەناوەوە قەدەخەی کە یەلەوانە هەروەها،

تای  
ا
تانە لەو یان ئەورووپا تری وڵ

ا
 ئەگەر تەنانەت بکەیت، پەنابەری داوای دووبارە دەتوانیت داواکەت کشانەوەی دوای بمێنیتەوە.  وڵ

 ێت. دەرکراب دژت هاتنەناو قەدەخەی
 
 
 
 

 پەنابەرییپڕۆسەییدوای
 

 دژی بکەیت پێداچوونەوە داوای هۆڵەندی دادگایەیک لە پارێزەرەکەتەوە لەڕێگەی دەتوانیت بکاتەوە، ڕەت پەنابەریت داوای IND ئەگەر
 ی    ڕێگەت کە دادگا لە تبکەی داوا دەتوانیت هەروەها، . IND بڕیاری لە ناڕازیت کە ڕادەگەیەنیت دادگا بە فەریم بە تۆ یای    ئەمە بڕیارەکە. 

 بۆ دەکات لێکدانەوە دادگا دەدات.  یارمەتیت لەمبارەوە پارێزەرەکەت بمێنیتەوە.  هۆڵەندا لە پێداچوونەوەدا داوای پڕۆسەی ماوەی لە بدات
 ی    ڕێگەت حاڵەتدا، ۆرز لە هێناوە.  کار بە هۆڵەندای یاسای دروسێ   بە پەنابەریت داوای لەبارەی بڕیاردان کای   لە IND ئایا بزانێت ئەوەی
 پارێزراو وەرگرتێ   ناوەندی لە تۆ دەدات، بڕیارێک دادگا کە کاتەی ئەو هەتا دەدات.  بڕیار دادگا هەتا بمێنیتەوە هۆڵەندا لە دەدرێت

تای   زۆربەی هاتنەناو قەدەخەی هەروەها ئاساییانە، دەمێنیتەوە. 
ا
  دەردەکرێت.  تۆ دژی ئەورووپا وڵ

 
تە ئەم هاتنەناو قەدەخەی هەروەها ئاساییانە، بکرێتەوە، ڕەت داواکاریەکەت ئەگەر

ا
 دەتوانیت ڕەتکرانەوە، دوای دەردەکرێت.  تۆ دژی وڵ

 دەرکرابێت.  دژت هاتنەناو قەدەخەی ئەگەر تەنانەت بکەیت، پەنابەری داوای دووبارە
 

 گەڕانەوە
ی   بۆ بگەڕێیتەوە کە بەرپرسیاریت خۆت تۆ

ا
م، خۆت.  ئەسڵێر  وڵ

ا
 کە دەدات یارمەتیت DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst)( بەڵ

تە.  لەم ڕۆیشتنت بۆ بکەیت ئامادەکاری
ا
 بە ئەگەر دەکات.  پێوە پەیوەندیت DT&V کرایەوە ڕەت پەنابەریت داوای کە ئەوەی دوای وڵ

تە ئەم دیاریکراودا ماوەی لە خۆت بڕیاری
ا
 وەرگرتێ   ناوەندی لە تۆ گەڕاندنەوەدا، پڕۆسەی یماوە لە دەکەن.  دیپۆرتت نەهێڵیت، بەچ    وڵ

 دەمێنیتەوە.  پارێزراو
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 بە بکات پەیوەندت دەتوانێت VWN کارمەندێیک یان پارێزەرەکەت بکەیت، قسە گەڕانەوەت لەبارەی DT&V لەگەڵ زووتر دەتەوێت ئەگەر
 دانراوە:  DT&V ماڵپەڕی لە کە ەوەفۆرمێک لەڕێگەی بکەیت ـەوەDT&V بە پەیوەندی خۆت دەکرێت هەروەها، ئەوانەوە. 

 dtv-van-terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning هۆڵەندی:  •
ی:  • assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- ئینگلێر 

netherlands-het-in-stay-to-want-longer-no-you 
 

ی   بۆ بگەڕێیتەوە دڵبخوازانە بتەوێت خۆت ئەگەر
ا
voor Organisatie Internationale  بە بکەیت پەیوەندی دەتوانیت ئەسڵیت، وڵ

)(IOM Migratie . IOM تە لەم ڕۆیشتنت بە سەبارەت دەتوانێت
ا
 بدات.  یارمەتیت و بدات ی    کردەکیت زانیاری   وڵ

 
 
 
 

ییلێکدانەوەی  شەخیسیزانیارپ 
 

 لە بوونە بەشدار ناملیکەیەدا ئەم ئامادەکردی   لە کە ڕێکخراوانەی ئەو ناوی تۆ.  لەبارەی زانیاریەک هەرچەشنە لە بریتیە شەخش زانیاری  
 زانیاری   ایداو ئەوان دەدەنەوە.  لێک شەخش زانیاری   تۆدا، داخوازی   یان ئاگاداری داوا، لێکدانەوەی کای   لە ئەوان هاتووە.  خوارەوە

 کار بە شەخسیت زانیاری   ڕێکخراوانە ئەم دەکەن.  پرسیار تر تاکەکەیس یان ڕێکخراو لە بێت پێویست ئەگەر و دەکەن ل   شەخسیت
 ئەو بۆ دەکات دیاری ئەرک هەندێ پاراست   نهێێ   یاسای بزانێت.  پێویسێ   بە یاسا ئەگەر تر، ڕێکخراوەکای   بە دەیدەن و هەڵدەگرن و دەهێت   

.  کار بە زانیاریەکانت پارێزراوی بە و وردی بە دەبێت ئەوان نموونە، بۆ دەکەن.  پڕۆسێس زانیارییەکانت کە خراوانەیڕێک  یاسای بهێت  
 لەوانە:  دەکات، دیاری مافەکانت هەروەها پاراست   نهێێ  

 هەڵیانگرتووە؛ ڕێکخراوەکان کە زانیاریانە ئەو بە دەستگەیشت    ماف   •
؛ و زانیاریەکانت بە دەکەن چ   ێکخراوەکانڕ کە ئەوەی زانیێ   ماف   •  بۆچ 
 ڕێکخراوە.  کام بە دراون زانیاریەکانت کە ئەوەی زانیێ   ماف   •
 پەیوەندیدار ڕێکخراوی ماڵپەڕی سەردای   دەکرێن، پڕۆسێس چۆن شەخسیەکانت زانیاریە کە ئەوەی و مافەکانت لەبارەی زۆرتر زانیاری   بۆ

 بکە. 
 
 
 
 

 گشتیەکانیپرسیارە
 

 کەیە؟یINDیلەگەڵیمنیدیمانەیییەکەمی  ی
ر   بەمە دەدەیت.  ئەنجام IND لەگەڵ دیمانەت یەکەمتر   دەکەیت، تۆمار پەنابەر وەکوو ناوت کە ئەوەی دوای

 دوای داواکاری.  دیمانەی دڵت 
ر   بەمە پەنابەری.  پڕۆسەی بۆ بکەت ئامادە خۆت و بدەیت پشوو کە هەیە دەرفەتت ڕۆژ 6 تۆ ئاساییانە داواکاری، دیمانەی

 ئەگەر . RVT دڵت 
 . بکەیتەوە ئاگادار IND و بکەیت بایس پارێزەرەکەت لەگەڵ دەتوانیت بێت، کورتێ   RVT دەتەوێت

 
ییبداتیبڕیاریڕۆژدای28ییانی9ی،6یماوەییلەینەتوانێتیINDیسنووردایپڕۆسەییلەیئەگەر  دەدات؟یڕوویچ 
 کە رۆژەوە لەو حاڵەتەدا، لەم بکات.  تاوتوێ تۆ پەنابەری   داوای (ـەوەVA) درێژکراو پەنابەری   پڕۆسەی ڕێگەی لە کە بدات بڕیار IND ڕەنگە
  6 تا ڕەنگە دەکرێت واژۆ پەنابەریت داوای

 
 کراوە وەرگرتێ   ناوەندێیک لە تۆ پڕۆسەیەدا، ئەم ماوەی لە بدات.  بڕیارێک IND تا بچێت ی    مانیک

 .VA لەبارەی تێدایە زانیاری   کە دەدرێت ی    دیکەت زانیاری   نامیلکەیەیک دەمێنیتەوە. 
 

 گوزەراوە پەنابەریت داوای پێشکەشکردی   لە انگم 6 ئەگەر دەکرێیتەوە.  ئاگادار تۆ بدات، بڕیار دا مانگ 6 ماوەی لە نەتوانێت IND ئەگەر
یت نامەیەک دەتوانیت نەگەیشتووە، دەستت بە بابەتەکە بە سەبارەت IND لە پەیامێک هیچ و نەناردووە بۆت بڕیارێیک هیچ IND و ر

 بۆ بنێ 
IND ا کە بکەیت داوا و ر

  بدات.  یارمەتیت ەلەمبارەو دەتوانێت پارێزەرەکەت بدەن.  بڕیار پەنابەریت داوای لەبارەی خێ 
 
ەیپێمیمن ۆیکیکەیباشێ   مومکینە؟یئەمەیئایایبکەم.ییباسیژنێکیبۆیپەنابەریەکەمیچێ 

،  
ا

 خانیم کارمەندێیک دەدات هەوڵ IND بکەیت.  دەستنیشان ئەمە (داIND لەگەڵ دیمانە )=یەکەمتر   داواکاری دیمانەی لە دەتوانیت بەڵ
IND ڕێیک و ر

ە پێت ئەگەر بن.  ئامادە دا ورد دیمانەی لە ئەوەی بۆ بکات هەماهەنگ خانم زارەیک وەرگێ  ۆکەکەت کە باشێ   پیاوێک بە چێر
 کارمەندێیک کە دەدات هەوڵ IND حاڵەتەدا، لەم بکەیت.  دەستنیشان ئەمە دا داواکاری دیمانەی ماوەی لە دەتوانیت هەروەها بڵێیت،
ڕی و IND پیاوی ر

 بکات.  ئامادە تۆ وردی دیمانەی بۆ پیاو ارەکێر ز وەرگێ 
 

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
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ییدەپ  ییبم،یدووگیانییانینەخۆشیئەگەر  بکەم؟یچ 
 پەرستارەکە داپزیشیک ئامۆژگاری   بۆ پشکنتر   کای   لە هەروەها بکەوە.  ئاگادار پزیشیک خزمەی   فڕۆکەخانە لە دووگیانیت، یان نەخۆش ئەگەر
 هەست یان هەیە گوازراوەت نەخۆشیەیک تۆ کە گرنگە کاتێک بەتایبەت ئەمە بخوێنەوە(.  کەیەناملی ئەم پێشووتری )بەشەکای   بکەوە ئاگادار

.  هێپاتیێ   یان گەڕی سیل، وەک هەتە کە دەکەیت  دەمێننەوە.  نهێێ   وەکوو دەڵێیت پەرستارەکەی بە تۆ کە شتانەی ئەو هەموو ی 
 تر.  کەسای   بە نادات تەندروستیت دەربارەی زانیاری تۆ مۆڵەی   بەی    هەرگێر   پەرستارەکە

 
.  VWN یان IND کارمەندێیک بە کەوتیت، نەخۆش داپەنابەری پڕۆسەی ماوەی لە ئەگەر  

ا
 ئەو وەرگرتێ   بۆ بدەن یارمەتیت دەتوانن ئەوان بڵ

 ئاسایش پاسەوانێیک لە بووی، نەخۆش پارێزەرەکەت یان IND لەگەڵ چاوپێکەوتنەکەت ڕۆژی لە ئەگەر پێویستتە.  کە پزیشکیە یارمەتیە
 بکاتەوە.  ئاگادار IND یان پارێزەرەکەت کە بکە داوا VWN کارمەندێیک یان
 

 پرسیارەکان
 بکە.  قسە VWN یان IND کارمەندێیک یان پارێزەرەکەت لەگەڵ تکایە هەبوو، پرسیارێکت هەر ناملیکەیە ئەم خوێندنەوەی دوای ئەگەر،

 
ی
ا
 سکاڵ
.  و پسپۆڕ پەنابەری پڕۆسەی لە بەشدار ڕێکخراوەکای   هەموو م، وردبیت  

ا
 گونجاو تۆ لەگەڵ ڕێکخراوێک ڕەفتاری وایە پێت ئەگەر بەڵ

  دەتوانیت نەبووە،
ا
 بدات.  یارمەتیت لەمبارەوە دەتوانێت VWN کارمەندێیک یان پارێزەرەکەت بکەیت.  تۆمار سکاڵ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وکراوە زانیاریە نامیلکەی ئەم
ا
 ئەمانەیە:  هاوبەیسر  یەیکبڵ

 en Identificatie Vreemdelingenpolitie, Afdeling
(AVIM) Mensenhandel 

(DJI) Inrichtingen Justitiële Dienst 
(COA) asielzoekers opvang Orgaan Centraal 
(IND) Naturalisatiedienst en -Immigratie 

(KMar) Marechaussee Koninklijke 
(RvR) Rechtsbijstand voor Raad 

(VWN) Nederland VluchtelingenWerk 
(IOM) Migratie voor Organisatie Internationale 

(DT&V) Vertrek en Terugkeer Dienst 
 
 

دراو ر
 لەالیەن:  ڕاسپێ 

Veiligheid, en Justitie van Ministerie 
Migratiebeleid directie 

www.rijksoverheid.nl 
 

وکراوەیە ئەم ناوەرۆیک
ا
 هەبێت ناکۆیک ئەگەر نیە.  لەسەر مافێیک هیچ بڵ

ی لە انەکاندا، و سەرەیک دەف   تەفسێر ڕ ر
 پێوەرە.  هۆڵەندی نوسخەی وەرگێ 

http://www.rijksoverheid.nl/

