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 پناهندگى تمدیدشده رویه
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 اید؟ کرده دریافت را اعالمیه این چرا

 کرد خواهد ارزیابی D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie  اید؟ داده درخواست هلند در پناهندگی دریافت برای

 IND کشد. می طول کاری کار روز +(AA) 9 یا (AA) 6 پناهندگی کلی رویه خیر. یا دارید را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط
 پردازش و بررسی پناهندگى تمدیدشده رویه در شما پناهندگی درخواست بنابراین دارد، نیاز بررسی برای بیشتری زمان به شما دوسیه در

 دهد. می توضیه را پناهندگى تمدیدشده رویه اعالمیه این شد. خواهد
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 پناهندگى رویه
 

 را خودتان وطن کردن ترک دلیلش درباره احتمالا  ،IND با مصاحبه در شما اید. کرده صحبت IND با خود سفر مسیر و هویت درباره

 اگر بروید. IND اداره به نیستید مجبور دیگر پناهندگى تمدیدشده رویه طول در ندارد، شما از دیگری سؤال IND اگر اید. کرده اعالم

 خواهند تماس در شما با دیگر مصاحبه انجام برای دارد، شما از دیگری سؤالت IND یا نشده، انجام IND با شما دوم مصاحبه هنوز
 درباره دادگاه که زمانی تا دارید جازها کرد. خواهید دریافت رایگان حقوقی کمک همچنان پناهندگى تمدیدشده رویه طول در شد.

 تمدیدشده رویه به اگر ماند. خواهید COA پذیرش مراکز از یکی در انتظار زمان در بمانید. منتظر هلند در دهد می حکم شد درخواست
 ببرند. متفاوتی پذیرش مرکز به را شما است ممکن شوید، منتقل پناهندگى

 
 اولیه حکم

 دارد: وجود احتمال دو کرد. خواهید دریافت ماه 6 ظرف بازرسی نتایج لبشمو IND سوی از نامه یک

 درخواست کند می اعالم که کرد خواهید دریافت خود( وکیل )ذریعه IND حکم نامه دارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط .1
 خواهد توضیح شما برای را بعدی حادثات شما وکیل کنید. زندگی هلند در دارید اجازه موقت بصورت است. شده تأیید شما پناهندگی

 داد.

2. IND حکم نامه ندارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط که کند می تعیین IND کند می اعالم که کرد خواهید دریافت 
 توضیح شما برای را بعدی حادثات و رد دلیل نامه این گویند. می انتظار مورد حکم را این است. شده رد شما پناهندگی درخواست

 کرد. خواهد بحث شما با نامه درباره شما وکیل داد. خواهد

 
 پاسخ حکم: به واکنش

 می شما وکیل کنید. بحث خود وکیل با موضوع این درباره توانید می است، شده رد شما پناهندگی درخواست که کند تعیین IND اگر

 دهد. تحویل IND اولیه حکم با را شما مخالفت دلیل و شما رسمی پاسخ آن در و کند ارسال IND به کتبی پاسخ یک تواند

 
 حکم

 شما پناهندگی رویه بعدی مسیر ارزیابی این نتیجه خیر. یا دهد تغییر را خود حکم گرفت خواهد تصمیم IND شما، پاسخ بازبینی از بعد

 توضیح شما برای را بعدی حادثات شما وکیل کرد. خواهد گزارش شما وکیل به نامه ذریعه را ارزیابی نتیجه IND کرد. خواهد تعیین را
 دارد: وجود احتمال دو داد. خواهد

 خود( وکیل )ذریعه IND حکم نامه دارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط که دارد باور IND شما، پاسخ دنخوان از بعد .1
 زندگی هلند در دائمی یا موقت بصورت توانید می است. شده تأیید شما پناهندگی درخواست کند می اعالم که کرد خواهید دریافت

 داد. خواهد توضیح شما برای را بعدی حادثات شما وکیل کنید.

2. IND حکم نامه ندارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط همچنان که کند می تعیین IND دریافت خود( وکیل )ذریعه 
 خواهد توضیح شما برای را بعدی حادثات و رد دلیل نامه این است. شده رد شما پناهندگی درخواست کند می اعالم که کرد خواهید

 حکم با اگر که دهد می توضیح همچنین نامه این بازگردید. خودتان وطن به باید و بمانید هلند در ندارید اجازه دیگر مثال، برای داد.
 وکیل  دهد. می توضیح خودتان وطن به بازگشت برای را شما اختیار در های گزینه و بکنید توانید می کار قسم چه هستید مخالف

 رد.ک خواهد بحث شما با نامه درباره شما
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 پناهندگى رویه از بعد
 

 است شده تأیید شما درخواست

 خواهید دریافت اقامت جواز یک بمانید. هلند در دائمی یا موقت بصورت توانید می کند، تأیید را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 خواهد کمک شما به خانه پیداکردن در ACO بیاورید. هلند به را خود خانوار اعضای توانید می و داشت، خواهید کارکردن اجازه کرد،

 برای هلند در شهر یک معلومات، این اساس به شد. خواهد سازی مستند COA با مالقات یک در شما خانه درباره مهمی معلومات کرد.
 آن باید و شود می پیشنهاد شما به خانه یک تنها کرد. خواهد پیدا شما برای مناسب خانه یک آن شهرداری شد. خواهد تعیین شما سکونت

 شمول به— شما حقوق IND بمانید. COA پذیرش مراکز از یکی در توانید می باشید، داشته را خود خانه که زمانی تا کنید. قبول را
 ریددا پناهندگی دریافت از بعد که را تعهداتی و مسئولیتها و—شوند ملحق شما به و بیایند هلند به دارند اجازه شما خانوار اعضای اینکه

 اتحاد رویه در و هلند جامعه با ارتباط برقراری در توانند می N)(VW VluchtelingenWerk کارکنان داد. خواهد اطالع شما به
 یا تحصیلی برنامه مثالا  بتوانید تا شوید تماس در مختلف های سازمان با کرد خواهند کمک شما به آنها کنند. کمک شما به خانوار مجدد
 کنید. پیدا شغل

 
 است شده رد شما درخواست

 بدین کنید. اعتراض حکم این به خود وکیل ذریعه هلند های محکمه از یکی در توایند می کند، رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 را هلند قانون IND که کرد خواهد بررسی محکمه هستید. مخالف IND حکم با دهید می اطالع محکمه به رسمی بصورت که ترتیب
 حکم منتظر دارید اجازه موارد، برخی در خیر. یا است برده کار به درستی به شما پناهندگی درخواست درباره گیری تصمیم زمان در

 شما وکیل بدهد. شما به هلند در ماندن جواز استیناف رویه طول در کنید درخواست محکمه از توانید می موارد، سایر در بمانید. محکمه
 کرد. خواهد مکک شما به مورد این در

 

 وطن به تا شد خواهید آماده آنجا در و شد خواهید برده دیگری پناهندگان مرکز یک به کند، رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 داشتن مستحق دیگر آن، از بعد است. روز 28 معمولا  کرد. خواهد اعالم کنید ترک را هلند باید که زمانی IND حکم بازگردید. خود
 با بازگردید. خودتان وطن به دارید مسئولیت خودتان کنید. زندگی پناهجویان مراکز از یکی در ندارید اجازه دیگر و نیستید اهپناهگ

 بعد DT&V کرد. خواهد کمک شما به شما سفر برای شدن آماده در V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst اینحال،
 نکنید، ترک را هلند شده مشخص دوره در مستقل بصورت اگر شد. خواهد تماس به شما با شود، رد شما پناهندگی درخواست اینکه از

 شد. خواهید اخراج

 

 شوید. تماس به VWN با توانید می پناهندگى رویه از بعد معلومات و کمک دریافت برای

 

 

Internationale  با توانید می برگردید، خود وطن به داوطلبانه دارید دوست اگر

M)(IO Migratie voor Organisatie شوید. تماس در IOM تواند می 

 قرار بدون مشاوره اغلب IOM کند. کمک شما به سفرتان در و بدهد شما به کاربری معلومات
 دارد. پناهجویان مراکز در قبلى

nederland.nl-www.iom  
 

 

 

V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst و دادگستری وزارت از بخشی 

 انخودت وطن به بازگشت در DT&V کند، رد را شما پناهندگی IND اگر است. هلند امنیت
 کرد. خواهد کمک شما به

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 
 
 

 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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 شخصی های داده پردازش
 

 آنها اند. شده لست زیر در اند کرده همکاری اعالمیه این در که هایی سازمان شماست. به مربوط معلومات نوع هر شخصی های داده
 از نیاز صورت در کنند. می بررسی نیز را شما درخواست یا اعالن تقاضا، همزمان و کنند می پردازش و بررسی را شخصی های داده
 و کنند می ذخیره را آنها و استفاده شما های داده از ها سازمان این خواست. خواهند بیشتری معلومات دیگر افراد یا ها سازمان و شما
 که هایی سازمان برای را تعهداتی خصوصی حریم مقررات شد. خواهند شریک ها سازمان سایر با قانون الزام و نیاز صورت در را آنها
 حریم قانون کنند. پردازش را شما های داده ایمنی حفظ و دقت با باید مثال، برای است. کرده تعیین کنند می بررسی را شما های داده

 مثل: کند، می مشخص را شما حقوق همچنین خصوصی

 شما؛ های داده به دسترسی برای ها سازمان حق •
 چرا؛ و کنند می کار چه شما های داده با ها سازمان اینکه دانستن حق •
 است. شده شریک هایی سازمان چه با شما های داده اینکه دانستن حق •

 کنید. بازدید مربوطه سازمان سایت ویب از خودتان، شخصی های داده پردازش نحوه و خودتان حقوق درباره بیشتر علوماتم کسب برای

 
 
 

 

 پرتکرار سؤاالت
 

 افتد؟ می اتفاقی چه بدهم، دست از را IND با مصاحبه اگر

 اگر دهید. خبر IND به خود وکیل ذریعه توانید می دارید، مهمی دلیل اگر بگیرید. مالقات وقت IND از نتوانید دیگر است ممکن

IND با خود وقت در معتبری دلیل بدون اگر شد. خواهد تعیین جدید وقت کند، ارزیابی معتبر را شما دلیل IND در باشید، غایب 
 داشت. خواهد منفی اثرات و عواقب شما پناهندگی درخواست

 

 کنم؟ صبر باید مدتی چه دبده حکم IND اینکه برای

IND گویند. می حکم تعیین دوره را این بدهد. حکم ماه 6 در شما پناهندگی درخواست ارائه از بعد باید IND دوره موارد برخی در 

 شد. خواهد داده خبر شما به کند، گیری تصمیم ماه 6 در نتواند IND اگر کرد. خواهد تمدید بازرسی دادن ادامه برای مثالا  را حکم تعیین

 دریافت موضوع این درباره IND سوی از نیز پیامی و اید نکرده دریافت حکمی خود پناهندگی درخواست دادن از بعد ماه 6 در اگر

 تواند می شما وکیل بدهند. حکم زودتر شما پناهندگی درخواست درباره کنید درخواست و ارسال IND به نامه یک توانید می ای، نکرده
 کند. کمک شما به مورد این در

 
 سؤاالت

ا  دارید، سؤالی اعالمیه این خواندن از بعد اگر  کنید. صحبت VWN یا IND ،COA کارکنان از یکی یا خود وکیل با لطفا
 

 شکایات
ا  هستند. دقیق و ای حرفه پناهندگى رویه در دخیل های سازمان تمام  برخورد شما با درستی به سازمانی ذریعه میکنید حس اگر عالوتا

 کند. کمک شما به مورد این در تواند می VWN کارکنان از یکی یا شما وکیل بکنید. شکایت توانید می نشده،
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 است: اشتراکی نشریه یک اعالمیه این

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 ذریعه: مأموریت

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 در کرد. گیری نتیجه نشریه این محتویات از توان نمی را حقی هیچ

 نسخه ترجمه، و اصلی متن بین تفاسیر در اختالف وجود صورت
 بود. خواهد معتبر و برتر هلندی

http://www.rijksoverheid.nl/

