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 درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ
 معلومات میں بارے کے کارروائی سرحدی

 
 
 

 
 

 
 
 

 ہے؟ ہوا موصول کیوں کتابچہ یہ کو آپ
 کا پناہ سیاسی ہیں۔ چاہتے دینا درخواست لیے کے پناہ سیاسی یہاں اور ہیں ہوئے داخل راستے کے بندرگاہ یا اڈے ہوائی بذریعہ آپ

 کسی لئے کے لوگوں ان ہے نہیں حاصل تحفظ وہاں انہیں اور ہیں نہیں محفوظ میں ملک ہی اپنے جو لوگ ایسے کہ ہے مطلب
  ے۔ہ فراہمی کی تحفظ میں ملک دوسرے

 
 ہوتے رہے کر طلب نامہ اجازت کا رہائش سے حکومت ڈچ پر طور سرکاری آپ تو ہیں دیتے درخواست لئے کے پناہ سیاسی آپ جب
 کی پناہ سیاسی کی آپ عمل کا پناہ سیاسی ہے۔ ہوتی ضرورت کی نامہ اجازت رہائشی لیے کے رہنے میں نیدرلینڈز کو آپ ہیں۔

 کو آپ آیا کہ ہے کرتی فیصلہ یہ حکومت ڈچ میں جس ہے کار طریقہ قانونی یہ ہے؛ وتاہ شروع بعد کے جانے کرائے جمع درخواست
 گی۔ جائے کی کارروائی تحت کے کار طریقہ سرحدی پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ نہیں۔ یا جائے دیا نامہ اجازت رہائشی

 ہے۔ ہوتا کرنا فیصلہ یہ پر ر الزمی اندر کے دنوں 28 کو IND میں کار طریقہ سرحدی
 

 ہے کرنا کیا کو آپ کہ ہے کرتا وضاحت بھی کی بات اس یہ ہے۔ کرتا وضاحت کی مراحل شامل میں کار طریقہ سرحدی کتابچہ یہ
 حقوق(۔ کے )آپ ہیں سکتے رکھ توقع کیا سے حکومت ڈچ آپ اور فرائض( کے )آپ
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 ہوگا؟ موصول کب نامہ اجازت رہائشی کا پناہ سیاسی کو آپ
 

 اگر ہیں۔ سکتے کر حاصل نامہ اجازت رہائشی کا پناہ سیاسی آپ تحت کے جس ہیں گئیں کی بیان شرائط وہ میں قانون کیمل غیر ڈچ
 ہیں: سکتے کر حاصل نامہ اجازت رہائشی آپ تو ہے ہوتی الگو پر آپ صراحت کوئی میں ذیل

 ہی اپنے کے آپ باعث کے رکھنے تعلق سے گروہ سماجی مخصوص ایک یا سوچ سیاسی قومیت، مذہب، نسل، اپنی پاس کے آپ •
 ہوں۔ موجود وجوہات ٹھوس کی خوف کے جانے کئے ستم و ظلم میں ملک آبائی

 کی خوف کے جانے کئے سلوک اندوہناک یا انسانی غیر دیگر یا تشدد پھانسی، موت، سزائے میں ملک آبائی اپنے پاس کے آپ •
 ہوں۔ موجود وجوہات ٹھوس

 نشانہ کا تشدد اتفاقی سے وجہ کی تصادم مسلح میں ملک آبائی اپنے کو آپ کہ ہوں موجود جوہاتو ٹھوس کی بات اس پاس کے آپ •
 گا۔ جائے بنایا

 نامہ اجازت رہائشی کا پناہ سیاسی میں نیدرلینڈز میں ہی حال نے بچے چھوٹے یا ماں باپ، دار، شراکت حیات، شریک کے آپ •

 ہیں اترتے پورا پر شرائط لئے کے نامہ اجازت رہائشی کے پناہ سیاسی آپ اآی کہ گا کرے جانچ کی بات اس IND ہے۔ کیا موصول
 نہیں۔ یا

 
 
 

 

 ہے؟ جاتی کی توقع کیا سے آپ
 

 کوئی ،IND سے آپ ہوں۔ کرتے ثابت کو وجوہات کی پناہ سیاسی کی آپ بیانات کے آپ دوران کے کارروائی اس کہ ہے اہم بات یہ
 والے کرنے ثابت کو بیانات کے آپ یا دستاویزات کی آپ کہ )جیسے ہوں سکتے کر صلحا آپ جنہیں یا ہو پاس کے آپ جو ثبوت

  گی۔ جائے کی توقع کی دکھانے خطوط(

 

 جانب کی IND ہیں۔ سکتے کر بیان اسے آپ تو چاہیے جانا الیا غور زیر اسے IND کہ ہے ایسی حال صورت ذاتی کی آپ اگر

 مدد کی آپ تک د ممکنہ IND ہیں۔ امکانات کے سکنے جا اٹھائے اقدام موزوں پر رکزم استقبالیہ محفوظ یا دوران کے انٹرویو سے
 گا۔ کرے کوشش کی
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 گے؟ کریں سامنا کا تنظیموں کن آپ
 
 

 

(VWN) dNederlan VluchtelingenWerk افراد متالشی کے پناہ سیاسی 

 کو آپ VWN ہے۔ تنظیم آزاد ایک کی حقوق انسانی والی دینے فروغ کو مفادات کے
 کارروائی پوری اور گی کرے وضاحت کی عمل کے پناہ سیاسی کرےگی۔ فراہم معلومات

 کی کسیمسائل ساتھ کے تنظیموں دیگر اور گی کرے فراہم مدد اور معلومات دوران کے
 کرتے کام کر مل ساتھ کے وکیل کے آپ میں معاملے اس وہ گی۔ کرے ثالثی میں صورت

 دیتا۔ نہیں فیصلہ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ VWN ہیں۔

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 vR)(R dRechtsbijstan voor Raadتو سکتے کر نہیں کفالت اپنی آپ اگر

 خدمات گئی کی فراہم RvR کریں۔ حاصل مدد سے وکیل آپ کہ ہے بناتا یقینی کو بات اس

  کرتا۔ نہیں کام لئے کے RvR وکیل گا۔ کرے ادا فیس کی وکیل عوض کے
 کی آپ دوران کے عمل کے پناہ سیاسی جو ہے ہوتا کنندہ فراہم مدد قانونی آزاد ایک وکیل
  ہے۔ کرتا مدد

www.rvr.org 

 

(IND) tNaturalisatiediens en -mmigratieI و انصاف وزارت ڈچ 

 کا پناہ سیاسی میں ینڈزنیدرل کو آپ آیا کہ گا کرے تحقیقات IND ہے۔ حصہ ایک کا تسالمتی
 نے آپ اور ہیں کون آپ کہ گے پوچھیں میں بارے اس سے آپ وہ نہیں۔ یا ہے استحقاق
 آبائی کے آپ اور کہانی کی آپ وہ ہے۔ دی کیوں درخواست کی پناہ سیاسی میں نیدرلینڈز

 کو آپ آیا کہ گے کریں فیصلہ کا بات اس اور گے کریں تحقیقات کی حاالت کے ملک
 جائے۔ دی اجازت کی قیام میں نیدرلینڈز پر بنیادوں مستقل یا عارضی

www.ind.nl 

 

 سے آپ نرس گے۔ کریں حاصل اپائنٹمنٹ سے نرسMediFirst پر مرکز استقبالیہ آپ
 کہ ہے کرنا یتعین کا بات اس مقصد کا معائنے گی۔ کہے لیے کے گزرنے سے معائنے طبی

 کو ویوز انٹر کے آپ ساتھ کے IND جو نہیں تو مسائل جسمانی یا نفسیاتی کوئی کو آپ آیا
 سکیں۔ کر متاثر

 

M)(IO eMigrati voor Organisatie nternationaleI بھر دنیا 
 جانا چلے سے نیدرلینڈز اکیلے آپ اگر ہے۔ تنظیم آزاد ایک والی کرنے مدد کی مہاجرین کے

 یکجا دوبارہ اور واپسی کی آپ کو آپ IOM ہے۔ سکتی کر مدد کی آپ IOM تو ہی چاہتے
 اخراج کے آپ سے نیدرلینڈز اور ہے کرتی فراہم معلومات عملی میں بارے کے ہوجانے

 یا مالزم VWN لئے کے مدد میں معاملے اس ہے۔ سکتی کر مدد کی آپ میں انتظامات کے
 کریں۔ رجوع سے وکیل اپنے

nederland.nl-w.iomww  

 

V)(DT& kVertre en Terugkeer ienstD سالمتی و صحت وزارت ڈچ 

 کو آپ DT&V تو ہے دیتا کر انکار سے پناہ سیاسی کی آپ IND اگر ہے۔ حصہ ایک کا
 گا۔ کرے مدد میں انتظامات کے آپ لیے کے واپسی میں ملک آبائی اپنے

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

(DJI) nInrichtinge Justitiële ienstD کا سالمتی و انصاف وزارت ڈچ 
  ہے۔ حصہ ایک
 سے داخلے میں نیدرلینڈز کو آپ کہ کیوں ہیں رہے کر قیام میں رہائش سرحدی محفوظ آپ

 کرتا انتظام کا عمارت DJI ہے۔ مرکز استقبالیہ محفوظ ایک عمارت ہے۔ گیا دیا کا انکار

 اپ دوران کے قیام کے آپ میں رہائش سرحدی وہ ہیں۔ پہننے یونیفارم مالزمین DJI ہے۔
  گے۔ کریں مدد اور بھال دیکھ کی

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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 اندراج اور رپورٹنگ :1مرحلہ
 

 KMar ہیں۔ ہوتے .r)(KMa Marechaussee Koninklijke عموما   یہ گے۔ کریں رپورٹ کو محافظوں سرحدی ڈچ آپ

 کریں اندراج کا قومیت اور پیدائش تاریخ نام، کا آپ کہ جیسے تفصیالت، ذاتی کی آپ KMar گے۔ کریں قائم شناخت کی آپ ارکان
  گے۔
 ہے ہوا موصول کتابچہ ایک کو آپ گے۔ کریں حاصل فرنٹس فنگر اور تصاویر اور گے لیں تالشی کی سامان اور کپڑوں کے آپ وہ

 پر درخواست کی پناہ سیاسی اپنی میں KMar کو آپ ہے۔ گئی کی وضاحت کی وجوہات کی لینے پرنٹس فرنگر کے آپ میں جس

 گے: پوچھیں سواالت میں بارے ذیل سے آپ KMar گی۔ کرنی دستخط پر طور الزمی

 راستہ؛ سفری کا آپ •
 اور ہے؛ دی درخواست لئے کے پناہ سیاسی اور کہیں میں یورپ یا نیدرلینڈز پہلے سے اس نے آپ آیا •
  ہے۔ اور کہیں میں یورپ یا نیدرلینڈز خاندان کا آپ آیا •

 
 پناہ سیاسی میں نیدرلینڈز نے آپ کہ گی بتائے نہیں کبھی بات یہ کو حکام کے ملک آبائی کے آپ حکومت ڈچ کریں: نوٹ کرم براہ
 ہے۔ دی درخواست لئے کے

 
 مرکز استقبالیہ محفوظ

 جسٹس شیفول مقام یہ گا۔ جائے جایا لے مرکز استقبالیہ محفوظ پورٹ ائر شیفول کو آپ بعد گھنٹوں چند کے اندراج اور رپورٹنگ

 آپ نہیں۔ اجازت کی داخلے میں نیدرلینڈز کو آپ کہ کیوں ہے مقام محفوظ ایک مرکز استقبالیہ JCS ہے۔ کہالتا (S)JC کامپلیکس

 دفاتر IND میں JCS ہے۔ ہوتی نہیں اجازت کی چھوڑنے کو مقام اس خود بذات کو آپ گے۔ رہیں یہیں دوران کے عمل پورے سےا
 ہیں۔ موجود بھی

 
 

 
 

 ویو انٹر درخواست :2 مرحلہ
 

IND دوران کے جس ہے کہالتا ویو انٹر درخواست مالقات پہلی ساتھ کے IND کے ٹرویوان درخواست ہے۔ پوچھتا سواالت سے آپ 
 ہیں: ذیل مقاصد اہم

 کرنا: حاصل معلومات میں بارے ان •

 ہیں؛ کون آپ •

 اور ہیں؛ آئے سے کہاں آپ •

 کیا۔ کیسے سفر کا یہاں نے آپ •
 ہیں؛ دستاویزات سی کون پاس کے آپ کہ دیکھنا یہ •

 چاہیے۔ ہونا درآمد عمل (procedure Dublin) درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ میں ملک دیگر کسی کے یورپ کہ دیکھنا یہ •

 
 گے: جائیں پوچھیں سواالت میں بارے کے ذیل سے آپ دوران، کے انٹرویو درخواست

 عالقہ؛ رہائشی اور اصلیت آبائی قومیت، شناخت، کی آپ •
 خاندان؛ •
 دستاویزات؛ •
 تعلیم: •

 سروس؛ فوجی اور کام •
 رہائش؛ میں ممالک دیگر •
 اور سفر؛ کا آپ میں نیدرلینڈز •
 وجہ۔ کی کرنے تالش پناہ سیاسی •

 IND ہیں۔ دہے دے کیوں درخواست لئے کے پناہ سیاسی آپ کہ ہے ضرورت کی دینے جواب مختصر صرف میں بارے اس کو آپ
 اپنی پاس کے آپ دوران کے انٹرویو تفصیلی ہے۔ کرتا استعمال لئے کے عمل کے پناہ سیاسی فوری اور درست کو معلومات ان

  ہوگا۔ موقع کا کرنے پیش وضاحت تفصیلی کی جوہاتو کی درخواست کی پناہ سیاسی
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IND کو آپ گی۔ کرے تیار رپورٹ کی انٹرویو IND ہوگی۔ موصول نقل ایک کی رپورٹ سے وکیل اپنے یا  
 

 تو ہے عرفیت کوئی کی آپ اگر تفصیالت۔ والی دستاویزات جھوٹے کہ نہ کریں فراہم تفصیالت درست اپنی ہمیشہ کریں: نوٹ کرم براہ

IND کریں۔ مطلع بھی میں بارے اس کو IND ہو انداز اثر پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ فراہمی کی ڈیٹا یا معلومات غلط کو 
 ہے۔ سکتی

 
 دستاویزات

 والی کرنے ثابت کو شناخت اپنی پاس کے آپ اگر ہیں۔ اہم بہت دستاویزات لیے کے جانچ کی درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ
 کی راستے سفری کے آپ جو دستاویز ایسی کہ یا الئسنس ڈرائیونگ یا سند پیدائشئ کارڈ، شناختی پاسپورٹ، کہ جیسے یںہ دستاویزات

 براہ مضامین، کے اخبار یا فیصلے عدالتی ڈپلوما، پاسز، بورڈنگ ٹکٹیں، ائرالئن کہ جیسے کہانی کی پناہ سیاسی یا ہے کرتی تائید

 بھی، میں بعد آپ کرائیں۔ جمع دوران کے انٹرویو درخواست ساتھ کے IND یا عمل کے اندراج اپنے انہیں ہو ممکن جلد جتنا کرم

 مالزم VWN پر مرکز استقبالیہ محفوظ میں معاملے اس ہیں۔ سکتے کرا جمع دستاویزات دوران کے انٹرویو تفصیلی پر طور ممکنہ
 کارروائی پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ گے۔ کریں جانچ کی صداقت کی دستاویزات کے آپ ماہرین ہے۔ کرسکتا مدد کی آپ

 گا۔ کرے استعمال کا دستاویزات ان IND دوران کے
 

 تمام ہیں۔ اہم لئے کے کرنے عمل پر درخواست کی پناہ سیاسی کی اپ دستاویزات اور تفصیالت ذاتی کی آپ کریں: نوٹ کرم براہ
 کو دستاوایزات اپنے ہیں۔ درست اور مکمل معلومات گئی کی تحریر کہ کریں تصدیق کی بات اس اور کریں فراہم معلومات درکار
 پھینکیں۔ نہ کبھی

 
 ترجمان

IND گا۔ کرے شرکت ترجمان ایک میں انٹرویو ساتھ کے IND کی آپ کا سواالت ان ترجمان گا۔ پوچھے سواالت میں زبان ڈچ 

 کی آپ اور کرتا نہیں کام لئے کے IND ترجمان گا۔ کرے ترجمہ میں بانز ڈچ کا جوابات کے آپ اور میں زبان والی آنے میں سمجھ
 میں سمجھنے کو دوسرے ایک کو ترجمان اور آپ اگر ہے۔ ہوتا نہیں اثرانداز پر فیصلے متعلق سے درخواست کی پناہ سیاسی

 انتظام کا ترجمان مختلف ایک NDI میں صورت ایسی جائے۔ کیا مطلع میں بارے اس پر طور فوری کہ ہے اہم بات یہ تو ہو دشواری
 ہو۔ نہ فہمی غلط کوئی باعث کی سے سمجھنے نہ سے طریقے درست کو سواالت کہ ہے اہم یہ گا۔ کرے کوشش کی کرنے

 
 

 
 

 وقت کا تیاری اور آرام :3 مرحلہ
 

 عمل کے پناہ سیاسی آپ دوران کے RVT ہوگا۔ (RVT) وقت کا تیاری اور آرام کا دن 6 پاس کے آپ بعد کے انٹرویو درخواست

 سکتے کہہ لیے کے کرنے کم دورانیہ RVT سے IND آپ سے مشورے کے وکیل اپنے ہیں۔ سکتے کر تیاری اور آرام لیے کے

 محفوظ ایک آپ اگر ہے سکتا ہو میں صورت اس یہ گا۔ جائے دیا RVT کو آپ کہ ہے کرتی فیصلہ IND میں صورتوں چند ہیں۔
 یا لیکٹینسٹین لینڈ، آئس ناروے، ریاست، رکن یورپی دیگر کسی ہی سے پہلے نے آپ اگر یا پر، طور کے مثال ہوں، آئے سے ملک

 ہے۔ کیا حاصل نامہ اجازت رہائشی کا پناہ سیاسی میں سوئٹزرلینڈ

 

VWN معلومات سے جانب کی 

VWN گا۔ کرے فراہم وضاحت اور معلومات کی مشورے طبی اور عمل کے پناہ سیاسی VWN عمل مکمل کے پناہ سیاسی عملہ 

 رکھا میں راز صیغہ کو معلومات کی آپ ہیں۔ مفت خدمات کی VWN گا۔ کرے مدد کی آپ اور گا کرے مطلع کو آپ دوران کے
 گا۔ جائے

 
 مشورہ طبی

 راگ گی۔ کرے تحریری رائے طبی نرس ہے۔ سکتی پوچھ سواالت چند سے آپ دوران کے معائنے مختصر نرس MediFirst ایک

 کی نتائج معائنے کو IND معالج یا نرس گی۔ کرے حوالے کے معالج ایک کو آپ نرس لیے کے معائنے مزید تو ہوا ضروری

 کے معلومات کی صحت کی آپ IND دوران کے عمل کے پناہ سیاسی ہوگا۔ سے رضامندی کی آپ صرف یہ گے۔ کریں رپورٹ
 گا۔ کرے حاصل معلومات میں بارے

 
 کے ڈاکٹر یا نرس بتائیں۔ سے ایمانداری میں بارے کے اس ہیں الحق مسائل جسمانی اور دماغی بھی جو کو پآ کہ ہے اہم بات یہ

 معائنے طبی بتائیں۔ کو ڈاکٹر یا نرس میں بارے کے اس تو ہیں آئیں خراشیں کو آپ اگر کریں۔ بات میں بارے کے مسائل ایسے ساتھ
 نہیں ادائیگی لئے کے معائنے طبی کو آپ ہے۔ نہیں ضروری کرانا معائنہ یطب کو آپ ہے۔ جاتی رکھی میں رازداری رپورٹ کی

 ہے۔ کرنی
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 عمل کے پناہ سیاسی کی آپ IND میں، صورت ایسی ہیں۔ سکتے بتا میں بارے اس کو نرس تو چاہتے کرانا نہیں معائنہ طبی آپ اگر
 گی۔ سکے ال نہیں خاطر ملحوظ کو صحت کی آپ دوران کے

 
 ٹیسٹ کا دق تپ
 مبتال میں دق تپ ہو۔ عام بھی وہاں ہیں آئے آپ سے ملک جس ہے ممکن ہے، عام میں بھر دنیا جو ہے بیماری سنگین ایک دق پت

 مثال   ہیں، سکتے کر منتقل بیماری یہ تک دوسروں ذریعے کے چھینک یا کھانسی افراد
 

 ہوتا دوران کے RVT عموما   یہ گا۔ پوچھے سواالت دمتعد میں بارے کے دق طب سے آپ مالزم سروس میڈیکل کا مرکز استقبالیہ بند
 ٹیسٹ کو آپ گے۔ کرائیں ٹیسٹ مکمل کا دق تپ آپ تو ہے خدشہ کا ہونے الحق دق تپ کو آپ اگر ہے۔ سکتا ہو بھی جلد لیکن ہے
 میں صورت ایسی گا۔ ےجائ کیا عالج کا آپ سے ادویات میں نیدرلینڈز تو ہوئی دق تپ کو آپ اگر گا۔ جائے جایا لے اسپتال لئے کے

 ہوگا۔ شروع بعد کے عالج طبی عمل کا پناہ سیاسی
 

 کریں حاصل مدد سے وکیل
 کو آپ پر جانے دئے درخواست کی پناہ سیاسی سے جانب کی آپ گا۔ کرے معاونت کی آپ وکیل ایک دوران کے پناہ سیاسی کی آپ
 تیار لیے کے عمل کے پناہ سیاسی کو آپ وکیل کا آپ ہے۔ کرتا نہیں کام لئے کے حکومت ڈچ وکیل گا۔ جائے کیا تفویض وکیل ایک
 کے معاونت کی وکیل اپنے کو آپ گے۔ ہوں رہے رہ آپ جہاں ہوگی میں عمارت اسی مالقات ابتدائی ساتھ کے وکیل کے آپ گا۔ کرے
 گا۔ جائے رکھا میں راز صیغہ کو معلومات کی آپ ہے۔ کرنی نہیں ادائیگی لئے

 
 

 
 

 عمل کا مردہ روز کا پناہ یسیاس :4 مرحلہ
 

RVT عمل کا پناہ سیاسی عمومی بعد کے (AA Asielprocedure, Algemene) ہوگا۔ شروع AA ہوتے درکار دن 6 کو 

 درکار دن 9 عموما   جسے ہے موجود بھی—+AA— دورانیہ طویل کا AA ہیں۔ پذیر قیام آپ جہاں ہوگی میں عمارت اسی اور ہیں

 اور ذہنی جنہیں ہیں لیے کے لوگوں متالشی ایسے کے پناہ سیاسی اور لیے کے ایسیدرخواستوں کی پناہ سیاسی AA+ ہیں۔ ہوتے
 ہے۔ گئی کی وضاحت کی عمل کے پناہ سیاسی پر بنیاد کی روزمرہ میں ذیل ہے۔ ہوتی درکار توجہ مزید باعث کے مسائل جسمانی

 

 

AAعملکاپناہسیاسیعمومی
 
 

 انٹرویو تفصیلی :1 دن

 کی وجوہات کی درخواست کی پناہ سیاسی اپنی آپ دوران کے ویو انٹر ہے۔ مالقات ایک ساتھ کے مالزم IND انٹرویو تفصیلی

 گا۔ رہے موجود ترجمان میں انٹرویو گا۔ پوچھے سواالت سے آپ دوران کے ویو انٹر مالزم IND سکتے۔ کر پیش وضاحت تفصیلی

 ہیں۔ سکتے کہہ لیے کے شرکت میں ویو انٹر تفصیلی کو کسی ساتھ اپنے سے VWN آپ تو ہیں چاہتے آپ اگر
 

 ہوگا۔ انٹرویو علیحدہ ساتھ کے IND کا دونوں آپ تو ہے دی درخواست کی پناہ سیاسی اکھٹے نے حیات شریک کے آپ یا آپ اگر

  ا۔یوگ انٹرویو علیحدہ کا ان تو ہے زائد سے اس یا سال 15 عمر کی بچوں کے آپ اگر
 

 جامع ایماندارانہ، میں بارے اس ہوں۔ کرتے ثابت کو ضرورت کی تحفظ کے آپ جو کریں بیان حقائق تمام وہ آپ کہ ہے اہم بات یہ
 کو آپ اگر سکتے۔ کر نہیں حاصل کیوں تحفظ میں ملک آبائی اپنے آپ اور تھا ہوا کیا ساتھ کے آپ کہ بتائیں میں الفاظ واضح اور

 اہم بات یہ ہیں۔ آگاہ سے حال صورت عمومی کی ملک کے آپ وہ بتائیں۔ کو مالزم IND تو رہا آ نہیں یاد سے ٹھیک واقعہ مخصوص
 زیادہ سے زیادہ تک حد ممکنہ ہے؟ کیوں ضرورت کی حفاطت پر طور ذاتی کو آپ کریں: وضاحت کی حال صورت اپنی آپ کہ ہے

 اہم بات یہ تو ہیں شکایات ذہنی یا جسمانی یا نشان کوئی وجہ کی واستدرخ کی پناہ سیاسی کی آپ اگر کریں۔ فراہم تفصیالت متعلقہ

 کے جانچ کی درخواست کی آپ یہ اگر ہے کرسکتا کش پیش کی معائنے طبی کو آپ تب IND بتائیں۔ کو مالزم IND آپ کہ ہے
 ہیں۔ سکتے کروا بھی معائنہ طبی اپنا خود پر خرچ اپنے آپ ہے۔ جاتی سمجھی مفید لیے

 

 چیت بات کی انٹرویو تفصیلی :2 دن
 کا آپ ہے، کہتا بھی جو وکیل کا آپ اور آپ گا۔ کرے بحث پر رپورٹ کی ویو انٹر تفصیلی والے ہونے ساتھ کے آپ وکیل کا آپ

 صورت کی جانے کئے نہ تحریر سے درستگی یا گمشدگی کی شے کسی میں رپورٹ گا۔ رہے موجود لیے کے کرنے ترجمہ ترجمان

 گا۔ کرے مطلع ذریعے کے خط کو IND یلوک کا آپ میں،
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 فیصلہ ابتدائی :3 دن

IND جانچ اس نہیں۔ یا ہیں اترتے پورا پر شرائط لئے کے نامہ اجازت رہائشی کے پناہ سیاسی آپ آیا کہ گا کرے جانچ کی بات اس 

 ہیں: امکانات 4 گے۔ کریں تعین کا کارروائی مزید پر عمل کے پناہ سیاسی کی آپ نتائج کے

 خط ایک وکیل( )بذریعہ سے جانب کی IND کو آپ ہیں۔ مطمئن سے شرائط کی نامہ اجازت کے رہائش کے پناہ سیاسی آپ .1
 کے آپ ہے۔ اجازت کی آنے میں نیدرلینڈز کو آپ اور ہے مکمل عمل سرحدی کہ ہوگا گیا کیا بیان یہ میں جس ہوگا موصول
 عارضی یا مستقل میں نیدرلینڈز کو آپ گی۔ ہوجائے منظور جلد از جلد درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ سے مشاورت کی وکیل
 ہے۔ اہم کتنا لئے کے آپ یہ کہ گا کرے وضاحت کی بات اس وکیل کا آپ گی۔ جائے دی اجازت کی رہنے پر بنیاد

2. IND فیصلہ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ اندر کے دنوں 28 اور ہے ہوتا درکار وقت مزید لئے کے تحقیقات اپنی کو 

 رکھے جاری کارروائی پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ میں (VA) عمل شدہ توسیع کے پناہ سیاسی IND سکتا۔ دے نہیں

 کو آپ گا۔ آئے بعد کے اس فیصلہ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ ہے۔ ہوتا منعقد میں مرکز استقبالیہ کھلے ایک VA گا۔

VA ہوگا۔ موصول کتابچہ اور ایک ساتھ کے معلومات میں بارے کے 

3. IND امکانات کے اترنے پورا پر شرائط عائد لیے کے نامہ اجازت رہائشی کے پناہ سیاسی کے آپ کہ ہے کرتا تعین کا بات اس 
 درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ ہیں۔ نہیں وجوہات کوئی کی رکھنے مزید پر مرکز استقبالیہ محفوظ کو آپ کہ یہ لیکن ہیں نہیں

AA ہوگی۔ نہیں کارروائی مزید کار طریقہ سرحدی بذریعہ لیکن گی رہے جاری یںم AA ایک پر طور عام اور گا جائے ختم 
 گا۔ جائے کھل دوبارہ میں مرکز استقبالیہ کھلے بعد ہفتے

4. IND کو آپ ۔اترتے نہیں پورا پر شرائط عائد لیے کے نامہ اجازت رہائشی کے پناہ سیاسی آپ کہ ہے کرتا تعین کا بات اس 

IND کہ ہوگا گیا کیا بیان میں جس ہوگا موصول خط ایک ذریعے( کے وکیل کے )آپ سے جانب کی IND پناہ سیاسی کی آپ 
 کے آپ اور وجوہات کی جانے کئے مسترد خط ہیں۔ کہتے فیصلہ ارادی اسے ہے۔ رکھتا ارادہ کا کرنے مسترد درخواست کی
 گا۔ کرے چیت بات میں بارے کے خط سے آپ یلوک کا آپ گا۔ کرے وضاحت بھی کی نتائج لئے

 

 جواب عمل: رد پر فیصلے :4 دن

IND چیت بات سے وکیل اپنے پر معاملے آپ میں صورت کی جانے کئے مسترد درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ سے جانب کی 

 جواب کا بیان کے ادےار کے IND سے طریقے سرکاری آپ میں جس گا بھیجے جواب تحریری کو IND وکیل کا آپ گے۔ کریں
 ہیں۔ کیوں متفق غیر سے اس اپ کہ ہیں سکتے کر وضاحت کی بات اس اور ہیں سکتے دے

 

 فیصلہ :6 اور 5 دن
 کی آپ نتیجہ کا جانچ ہے۔ سکتی جا کی تبدیلی کوئی میں ارادے کے ان آیا کہ گا کرے جانچ IND بعد کے پڑھنے جواب کا آپ

 جانب کی IND کو آپ لیے کے کرنے رپورٹ کو نتیجے کے جانچ ہے۔ کرتا تعین کا کارروائی مزید پر درخواست کی پناہ سیاسی

 4 ہے۔ اہم کتنا لئے کے آپ یہ کہ گا کرے وضاحت کی بات اس وکیل کا آپ ہوگا۔ موصول خط ایک ذریعے( کے وکیل کے )آپ سے
 ہیں: امکانات

 خط ایک وکیل( )بذریعہ سے جانب کی IND کو آپ ہیں۔ مطمئن سے شرائط کی نامہ اجازت کے رہائش کے پناہ سیاسی آپ .1
 کے آپ ہے۔ اجازت کی آنے میں نیدرلینڈز کو آپ اور ہے مکمل عمل سرحدی کہ ہوگا گیا کیا بیان یہ میں جس ہوگا موصول
 عارضی یا مستقل میں نیدرلینڈز کو آپ گی۔ ہوجائے منظور جلد از جلد درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ سے مشاورت کی وکیل
 ہے۔ اہم کتنا لئے کے آپ یہ کہ گا کرے وضاحت کی بات اس وکیل کا آپ گی۔ جائے دی اجازت کی رہنے پر بنیاد

2. IND فیصلہ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ اندر کے دنوں 28 اور ہے ہوتا کاردر وقت مزید لئے کے تحقیقات اپنی کو 

 کھلے ایک VA گا۔ رکھے جاری لیے کے کارروائی میں VA کو درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ IND سکتا۔ دے نہیں

 میں بارے کے VA کو آپ گا۔ آئے بعد کے اس فیصلہ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ ہے۔ ہوتا منعقد میں مرکز استقبالیہ
 ہوگا۔ موصول کتابچہ اور ایک مشتمل پر معلومات

3. IND امکانات کے اترنے پورا پر شرائط عائد لیے کے نامہ اجازت رہائشی کے پناہ سیاسی کے آپ کہ ہے کرتا تعین کا بات اس 
 درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ ہیں۔ نہیں وجوہات کوئی کی رکھنے مزید پر مرکز استقبالیہ محفوظ کو آپ کہ یہ لیکن ہیں نہیں

AA ہوگی۔ نہیں کارروائی مزید کار طریقہ سرحدی بذریعہ لیکن گی رہے جاری میں AA ایک پر طور عام اور گا جائے رک 
 گا۔ جائے کھل دوبارہ میں مرکز استقبالیہ کھلے بعد ہفتے

4. IND کو آپ اترتے۔ نہیں پورا پر شرائط عائد لیے کے نامہ اجازت رہائشی کے پناہ سیاسی آپ کہ ہے کرتا تعین کا بات اس 

IND سیاسی کی آپ کہ ہوگا گیا کیا بیان میں جس ہوگا موصول خط ایک مبنی پر فیصلے وکیل( کے آپ )بذریعہ سے جانب کی 
 وہاتوج کی فیصلے میں خط ہے۔ جانا واپس ملک آبائی اپنے الزما   کو آپ کہ یہ اور ہے گئی دی کر مسترد رخواست کی پناہ
 اپنے لیے کے آپ اور ہے کرنا کیا میں صورت کی ہونے متفق غیر سے فیصلے کے آپ ہیں۔ جاتے کئے بیان بھی نتائج اور
 بات میں بارے کے خط سے آپ وکیل کا آپ ہے۔ کرتا وضاحت بھی کی اس خط ہیں، امکانات کیا لیے کے واپسی ملک آبائی
 گا۔ کرے چیت

 
 

AAند9عمل،عمومیکاپناہسیاسی
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 درکار دن 9 پر طور عام کو عمل کے پناہ سیاسی تو ہے کرتا کارروائی میں AA+ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ IND اگر
 گے: ہوں

 ویو؛ انٹر تفصیلی :2 اور 1 دن •

 چیت؛ بات پر انٹرویو تفصیلی سے وکیل اپنے :4 اور 3 دن •
 فیصلہ؛ ابتدائی :5 دن •

 )جواب(؛ عمل رد پر فیصلے ےس جانب کی وکیل :7 اور 6 دن •

 فیصلہ۔ دوسرا :9 اور 8 دن •
 

 دن 28 زیادہ سے زیادہ عمل، سرحدی

 28 زیادہ سے زیادہ میں عمل سرحدی IND میں، حاالت مخصوص ہیں۔ دن AA 9+ اور دن AA 6 ہے، کردہ بیان باال کہ جیسا
 ہیں۔ ہوتی شمار میں دنوں دفتری بھی تتعطیال عام اور اتوار ہفتہ، میں، عمل سرحدی ہے۔ سکتا کر توسیع کی دنوں

 

IND مختصر کو عمل سرحدی تک حد ممکن ہر لیے کے بچانے سے رکھنے ضروری غیر میں مرکز استقبالیہ محفوظ کو آپ 
 کی پناہ سیاسی کی آپ کہ گی جائے ہو ختم بعد فوری کے ہونے صاف کے بات اس کارروائی کی پناہ سیاسی کی آپ گا۔ رکھے

 پر درخواست کی ہےآپ گئی کی وضاحت اوپر جیسا سکتا۔ جا کیا نہیں درآمد عمل مزید میں کار طریقہ سرحدی اب پر درخواست

opvang Orgaan Centraal کو آپ میں صورتوں دونوں گا۔ رہے جاری عملدرآمد میں AA باہر، کے VA یا عمل سرحدی

(COA asielzoekers) گا۔ جائے کیا لمنتق میں استقبالیہ کھلے والے چلنے تحت کے  
 
 

 عملآسانکاپناہسیاسی
 

 

 درخواست کی آپ IND جائے۔ دیا درجہ کا پناہ سیاسی کو آپ کہ ہیں کم امکانات کے اس تو ہیں آتے سے ملک محفوظ ایک آپ اگر

 اطالق کا اس ہوگا۔ انٹرویو ایک صرف کا آپ ساتھ کے IND دوران کے عمل اس گی۔ کرے پروسیس پر بنیادوں تر تیز اور سادہ کو
 دیگر کسی ہوں، حامل کے نامہ اجازت رہائشی کے پناہ سیاسی میں نیدرلینڈز ہی سے پہلے آپ جب کہ ہے ہوتا بھی میں صورت اس

  ہوں۔ رہائشی کے سوئٹزرلینڈ یا لیکٹینسٹین لینڈ، آئس ناورے، ریاست، رکن یورپی
 

 ہے۔ موجود کتابچہ علیحدہ ایک میں بارے کے عمل کے پناہ سیاسی آسان کریں: نوٹ کرم براہ

 
 فہرستکیممالکمحفوظ
 جرمنی، فرانس, لینڈ، فن ایسٹونیا، ڈنمارک، ،قبرص کینیڈا، بلغاریہ، برازیل، ہرزوگوینا، بوسنیا بیلجیم، آسٹریلیا، اینڈورا، الجیریا، البانیا،

 مالٹا، لکسمبرگ، لتھوانیا، لکٹنسٹائن، لٹویا، کروشیا، کوسوو، جاپان، جمیکا، اٹلی، بھارت، لینڈ، آئر ہنگری، یونان، گھانا, جارجیا,
 سان رومانیہ، پرتگال، پولینڈ، آسٹریا، یوکرائن، ناروے، مقدونیہ، شمالی لینڈ، نیوزی ہالینڈ، نیگرو، مونٹی منگولیا، موناکو، مراکش،
 ہائے ریاست برطانیہ، شہر، ویٹیکن تیونس، چیک، جمہوریہ ٹوباگو، اور ٹرینیڈاڈ اسپین، سلوواکیہ، سلووینیا، سربیا، سینیگال، میرینو،
 لینڈ۔ سوئٹزر اور سویڈن لینڈ، آئس امریکہ، متحدہ

 
 محفوظ ہے۔ سکتا جا ہٹایا یا شامل کو ممالک نظر پیش کے حال صورت کی امان و امن کی ملک کسی ہے۔ مشروط سے تبدیلی یہ

 www.rijksoverheid.nl ہے: سکی جا کی حاصل سے سائٹ ویب کی حکومے ڈچ فہرست ترین تازہ کی ممالک

 
 
 

 

 برداری دست سے درخواست کی آپ
 

 رابطہ سے وکیل راست براہ یا وکیل اپنے آپ میں صورت ایسی ہیں۔ سکتے ہو دستبردار سے درخواست اپنی وقت بھی کسی آپ

 ہوگی۔ نہیں اجازت کی قیام مزید میں نیدرلینڈز کو آپ تو ہیں، دیتے کر دستبرداری کی درخواست اپنی سے IND آپ اگر کریں۔
 مطلب کا اس ہے۔ سکتی جا کی عائد پابندی بھی پر لےداخ کے آپ ہو۔ اجازت کی ہونے یہاں سے وجہ اور کسی کو آپ کہ تاوقتیکہ

 پناہ سیاسی بعد کے دستبرداری سے درخواست اپنی آپ گے۔ سکیں کر نہیں سفر کا ممالک دیگر کے یورپ اور نیدرلینڈز آپ کہ ہے
 ہو۔ عائد پابندی کی داخلے پر آپ چاہے ہیں سکتے دے درخواست مزید لیے کے

 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 دبع کے عمل کے پناہ سیاسی
 

 سکتے کر دائر اپیل میں عدالت ڈچ سے توسط کے وکیل اپنے آپ تو ہے دیتی کر مسترد درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ IND اگر

 آپ دوران کے عمل اپیل ہیں۔ نہیں متفق سے فیصلے کے IND آپ کہ ہیں کرتے مطلع باقاعدہ کو عدالت آپ کہ ہے مطلب کا اس ہیں۔
 جانچ عدالت گا۔ کرے مدد کی آپ میں معاملے اس وکیل کا آپ ہیں۔ سکتے پوچھ لئے کے اجازت کی قیام میں نیدرلینڈز سے عدالت

 صورتوں بیشتر ہے۔ کیا اطالق کا قوانین درست ہوئے دیتے فیصلہ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ نے IND آیا کہ گی کرے
 مرکز استقبالیہ محفوظ آپ تک آنے فیصلہ عدالتی گی۔ جائے دی اجازت کی کرنے انتظار کا فیصلے عدالتی میں نیدرلینڈز کو آپ میں،
  ہے۔ سکتی جا کی عائد بھی پابندی کی داخلے میں ممالک یورپی بیشتر پر آپ گے۔ کریں قیام میں

 
 کے پناہ سیاسی آپ بعد کے جانے کئے مسترد گی۔ جائے کی عائد پابندی پر داخلے کے آپ عموما   تو گیا دیا کر مسترد کو آپ اگر
 ہو۔ عائد پابندی کی داخلے پر آپ چاہے ہیں سکتے دے درخواست لیے

 
 واپسی

 آپ (DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) تاہم، ہیں۔ دار ذمہ پر طور ذاتی لئے کے واپسی میں ملک آبائی اپنے آپ

 کرے رابطہ سے آپ بعد کے ونےہ مسترد درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ DT&V گا۔ کرے مدد کی آپ لیے کے جانے چلے کے
 آپ دوران کے عمل کے واپسی گا۔ جائے دیا کر بدر ملک کو آپ تو روکیں نہ ورزیاں خالف اپنی نے آپ اگر میں مدت معینہ گا۔

 گے۔ کریں قیام میں مرکز استقبالیہ محفوظ

 

 رابطہ سے ان کا آپ مالزم VWN یا وکیل کا آپ تو ہیں رہے چاہ کرنا بات سے DT&V میں بارے کے واپسی جلد اپنی آپ اگر

 ہیں: سکتے کر رابطہ سے DT&V خود بذات بھی ہوئے کرتے استعمال کا سائٹ ویب خصوصی کی DT&V آپ گا۔ کروائے

van-terugkeer/hulp-bij-renvertrek.nl/ondersteuninghttps://www.dienstterugkee- ڈچ: •
dtv 

rtrek.nl/returnhttps://english.dienstterugkeerenve- انگریزی: •
-the-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if

etherlandsn 

 

voor Organisatie Internationale  آپ تو ہیں چاہتے جانا واپس ملک آبائی اپنے پر طور کارانہ رضا آپ اگر

(IOM Migratie) ہیں۔ سکتے کر رابطہ سے IOM کی آپ میں جانے چلے کے آپ اور ہے سکتا کر فراہم اتمعلوم عملی 
 ہے۔ سکتا کر معاونت

 
 

 
 

 کارروائی پر ڈیٹا ذاتی
 

 ہیں۔ ذیل درج وہ رہا اشتراک کا اداروں جن پر کتابچے اس ہو۔ مبنی پر معلومات کی قسم بھی کسی میں بارے کے آپ جو وہ ڈیٹا ذاتی
 تفصیالت کی آپ سے آپ وہ ہیں۔ کرتے پروسیس کو ڈیٹا ذاتی کے آپ وہ ہوئے نمٹتے سے عرضی یا نوٹیفیکیشن درخواست، کی آپ

 ہیں رکھتے محفوظ اور استعمال ڈیٹا کا آپ ادارے یہ گے۔ پوچھیں بھی سے افراد یا اداروں دیگر پر پڑنے ضرورت اور گے پوچھیں
 پر اداروں والے کرنے پروسیس ڈیٹا کا آپ ہیں۔ سکتے کر بھی شیئر سے اداروں دیگر پر پڑنے ضرورت تحت کے قانون اور

 محفوظ سے اھتیاط کو ڈیٹا کے آپ الزما   وہ پر طور کے مثال ہیں۔ کرتے عائد پابندیاں کردہ وضع اپنی قوانین متعلق سے رازاداری
 کہ: جیسے ہے، کرتا وضع بھی حقوق کے آپ قانون کا رازداری کریں۔ استعمال سے طریقے

 حق؛ کا رسائی کی آپ تک ڈیٹا ےگئ کئے محفوظ کے اداراوں •
 کرتیہیں؛ کیوں اور ہیں کرتے کیا ساتھ کے ڈیٹا کے آپ تنظیمیں کہ حق کا جاننے یہ •
 ہے۔ گیا کیا تبادلہ کا تفصیالت کی آپ ساتھ کے ادارے کس کہ حق کا جاننے یہ •
 پر سایٹ ویب کی ادارے متعلقہ لئے کے جاننے میں بارے اس ہے جاتا کیا پروسیس کیسے کو ڈیٹا کے آپ کہ یہ اور حقوق کے آپ

 کریں۔ وزٹ

 
 

 
 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands


 

Uw asielaanvraag. De Grensprocedure Maart 2021 | Urdu 10 

 سوال والے جانے پوچھے مسلسل
 

IND ہے؟ کب انٹرویو پہال میرا ساتھ کے 
 ہیں۔ کہتے ویو انٹر درخواست اسے ہوگا۔ ویو انٹر پہال کا آپ ساتھ کے IND بعد کے اندراج اپنے گزار درخواست گزین پناہ بطور

 آپ اگر ہے۔ جاتا کہا RVT اسے ہیں۔ ہوتے دن 6 عموما   لیے کے انٹرویو کے پناہ سیاسی پاس کے آپ بعد کے ویو انٹر درخواست

RVT اور ہیں سکتے کر چیت بات سے وکیل اپنے آپ تو ہیں چاہتے کرنا مختصر کو IND ہیں۔ سکتے کر مطلع کو 
 

 ہے۔ ہوتا کیا تو سکے کر نہ فیصلہ IND میں دنوں 28 یا 9 ،6 میں عمل سرحدی

IND عمل شدہ توسیع کے پناہ سیاسی (VA) میں، صورت ایسی ہے۔ سکتی دے فیصلہ پر عمل کے پناہ سیاسی کی آپ ذریعے کے 

IND درکار تک ماہ 6 سے تاریخ کی جانے کئے دستخط پر درخواست کی پناہ سیاسی پہلے سے جانے دئے فیصلہ سے جانب کی 

 اور ایک ساتھ کے معلومات میں بارے کے VA کو آپ ہیں۔ سکتے کر قیام میں مرکز استقبالیہ کھلے آپ دوران کے عمل ہیں۔ ہوتے
 ہوگا۔ موصول کتابچہ

 

 پناہ سیاسی کی آپ نے IND اگر گا۔ جائے دیا کر مطلع میں بارے اس کو آپ تو رہے قاصر سے کرنے فیصلہ IND میں ماہ 6 اگر

 کوئی سے IND میں بارے کے معاملے نے آپ اور بھیجا نہیں فیصلہ کو آپ تک بعد ماہ 6 کے جانے کرائے جمع درخواست کی

 کی فیصلے فوری پر درخواست کی پناہ سیاسی اپنی میں جس ہیں سکتے بھیج خط ایک کو IND آپ تو کیا، نہیں وصول پیغام
  ہے۔ سکتا کر مدد کی آپ میں معاملے اس وکیل کا آپ ہو۔ گئی کی درخواست

 
 ہے؟ ممکن یہ کیا گی۔ دوں ترجیح کو بتانے کہانی کی پناہ سیاسی اپنی کو خاتون ایک میں

 اور مالزمہ IND خاتون IND ہیں۔ سکتے کر بیان یہ دوران کے ویو( انٹر پہال ساتھ کے IND )= انٹرویو درخواست آپ ہاں،
 کو سنانے کو مرد ایک کہانی اپنی آپ اگر گی۔ کرے کوشش کی کرنے انتظام کا ترجمان ایک لئے کے شرکت میں ویو ٹران تفصیلی

 مالزم IND مرد ایک IND میں، صورت ایسی ہیں۔ سکتے کر وضاحت دوران کے ویو انٹر تفصیلی آپ کی اس تو ہیں دیتے ترجیح
 گی۔ کرے کوشش کی کرنے انتظام کا ترجمان مرد لیے کے شرکت میں انٹرویو تفصیلی اور

 
 چاہئے؟ کرنا کیا تو جاؤں ہو حاملہ یا بیمار میں اگر
 بھی کو نرس دوران کے معائنے لیے کے مشروہ طبی کریں۔ مطلع کو سروس میڈیکل پر پورٹ ائر تو ہوں حاملہ یا بیمار آپ اگر
 الحق بیماری وبائی کو آپ کہ ہیں سمجھتے آپ اگر ہے ہما پر طور خاص یہ کریں(۔ مالحظہ میں شروع کے کتابچے )اس کریں مطلع
 نرس گا۔ جائے رکھا میں راز صیغہ گے بتائیں کو نرس آپ بھی بات جو بی۔ ہیپاٹائٹس یا خارش دق، تپ کہ جیسے ہے ہوسکتی یا ہے
 گی۔ کرے نہیں شیئر سے دوسرے کسی معلومات میں بارے کے صحت کی آپ بغیر کے اجازت کی آپ

 

 کی مدد طبی ضروری کو آپ وہ بتائیں۔ کو مالزم VWN اور IND تو ہیں جاتے ہو بیمار دوران کے عمل کے پناہ یاسیس آپ اگر

 VWN یا محفاظ تو ہیں جاتے ہو بیمار آپ اگر دن والے کے مالقات سے وکیل اپنے یا IND ہیں۔ سکتے کر مدد کی آپ میں فراہمی

 کرے۔ مطلع کو IND یا وکیل کے آپ وہ کہ کہیں سے مالزم
 

 سواالت

 کریں۔ بات سے مالزم VWN یا IND یا وکیل اپنے کرم بارہ تو ہیں سواالت کوئی پاس کے آپ بعد کے کتابچے اس
 

 شکایات
 کی تنظیم کہ ہو احساس کو آپ باوجود کے اس اگر، ہیں۔ بین باریک اور ور پیشہ تنظیمیں تمام ملوث میں عمل اس کے پناہ سیاسی

 آپ میں معاملے اس مالزم VWN یا وکیل کا آپ ہیں۔ سکتے کر دائر شکایت ایک آپ تو رہا جا کیا نہیں عالج ٹھیک کا آپ سے جانب
 ہے۔ سکتا کر مدد کی
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 ہے: اشاعت مشترکہ کتابچہ یہ

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) 

 بحکم:

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

rijksoverheid.nlwww. 

 
 اصل سکتا۔ جا کیا نہیں اخذ حق کوئی سے مندرجات کے اشاعت اس
 ورژن ڈچ میں صورت کی فرق میں ترجمہ درمیان کے ترجمہ اور
 گا۔ رہے رائج
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