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 مدتطوالنی پناهندگی رویه
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 اید؟کرده دریافت را بروشور این چرا

 از آیا که کندمی ارزیابی D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie اید.داده درخواست هلند در پناهندگی برای شما

 +(AA) کاری روز 9 یا (AA) کاری روز 6 عمومی پناهندگی رویه خیر. یا هستید برخوردار پناهندگان سکونت مجوز دریافت شرایط

 رویه در شما پناهندگی درخواست دلیل همین به دارد، نیاز خود تحقیقات برای بیشتری زمان به IND شما، مورد در کشد.می طول
 دهد.می توضیح مدتطوالنی پناهندگی رویه مورد در بروشور این شد. خواهد بررسی مدتطوالنی اهندگیپن
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 پناهندگی رویه
 

 اصلی کشور ترک دلیل مورد در احتماالا  ،IND با هامصاحبه این در اید.کرده صحبت IND با خود سفر مسیر و هویت مورد در شما

 اداره به مدتطوالنی پناهندگی رویه طول در مجدداا  نیست الزم باشد، نداشته شما از دیگری ؤالس IND چنانچه اید.کرده صحبت خود

IND نزد را دوم مصاحبه هنوز اگر کنید. مراجعه IND اگر یا باشید نداده انجام IND تماس شما با هاآن باشد، داشته دیگری سؤال 
 کرد. خواهید دریافت مدتطوالنی پناهندگی رویه طول در رایگان قانونی کمک همچنان کنند.می هماهنگ را دیگری مصاحبه و گیرندمی

 COA پذیرش مرکز در انتظار، هنگام بمانید. هلند در هستید خود درخواست مورد در دادگاه رأی انتظار در که هنگامی دارید اجازه
 شوید. منتقل دیگری پذیرش مرکز به توانیدمی د،شو منتقل مدتطوالنی پناهندگی رویه به تانپرونده اگر داشت. خواهید اقامت

 
 اولیه رأی

 دارد: وجود احتمال دو است. تحقیقات نتایج حاوی که کرد خواهید دریافت IND طرف از اینامه ماه 6 ظرف

 که کرد خواهید دریافت IND از خود( وکیل طریق )از را رأی نامه هستید. برخوردار پناهندگان سکونت مجوز دریافت شرایط از .1
ا  دارید اجازه شماست. درخواست شدن تأیید حاوی  داد. خواهد توضیح شما برای را مربوطه عواقب شما وکیل بمانید. هلند در موقتا

2. IND آن در که کرد خواهید دریافت اینامه نیستید. برخوردار پناهندگان سکونت مجوز دریافت شرایط از که رسدمی نتیجه این به 

 حاوی همچنین نامه این نامند.می مدنظر رأی را رأی این کند. رد را شما پناهندگی درخواست دارد قصد NDI که است شده بیان
 کرد. خواهد صحبت شما با نامه این مورد در شما وکیل دارد. وجود شما برای که است عواقبی و درخواست رد دالیل

 
 پاسخ رأی: به واکنش

 شما وکیل کرد. خواهید صحبت خود وکیل با موضوع این مورد در کند، رد را شما پناهندگی درخواست که باشد داشته تصمیم IND اگر

ا  آن در که کند ارسال IND به کتبی پاسخی تواندمی  کنید. بیان آن با را خود مخالفت دلیل و دهید پاسخ IND اولیه رأی به رسما

 
 رأی

 بعدی روند کنندۀتعیین ارزیابی این نتیجۀ کرد. خواهد گیریتصمیم خود رأی تغییر به نسبت IND ما،ش پاسخ گرفتن نظر در از پس

 را مربوطه عواقب شما وکیل کرد. خواهد گزارش شما وکیل به نامه طریق از را ارزیابی نتیجه IND بود. خواهد شما پناهندگی رویه
 دارد: وجود احتمال دو داد. خواهد توضیح شما برای

 )از را رأی نامه هستید. برخوردار پناهندگان سکونت مجوز دریافت شرایط از شما که پذیردمی IND شما، پاسخ مطالعۀ از پس .1

 هلند در موقت یا دائم طوربه توانیدمی شماست. درخواست شدن تأیید حاوی که کرد خواهید دریافت IND از خود( وکیل طریق
 داد. خواهد توضیح شما برای را مربوطه عواقب شما وکیل کنید. زندگی

2. IND از خود( وکیل طریق )از را رأی نامه نیستید. برخوردار پناهندگان سکونت مجوز دریافت شرایط از همچنان که کندمی تعیین 

IND که است عواقبی و درخواست رد دالیل حاوی همچنین نامه این شماست. خواستدر شدن رد حاوی که کرد خواهید دریافت 
 نامه این در برگردید. خود اصلی کشور به باید و بمانید هلند در داشت نخواهید اجازه دیگر شما مثال،عنوانبه دارد. وجود شما برای

 کشور به بازگشت هایگزینه و دهید انجام اقدامی چه باید رأی این با بودن مخالف صورت در که شودمی داده توضیح همچنین
 کرد. خواهد صحبت شما با نامه این مورد در شما وکیل  کند.می بیان را شما اصلی
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 پناهندگی رویه از پس
 

 شودمی تأیید شما درخواست

 کرد، خواهید دریافت سکونت مجوز شما ید.بمان هلند در دائمی یا موقت طوربه توانیدمی کند، تأیید را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 کرد. خواهد کمک شما به خانه یافتن در COA بیاورید. هلند به را تانخانواده اعضای توانیدمی و کنید کار داشت خواهید اجازه

 شما به یشهردار منطقه یک اطالعات، این اساس بر شد. خواهد ثبت COA با ایجلسه در شما خانه با رابطه در مهم اطالعات
 باید شما و شد خواهد پیشنهاد شما به خانه یک فقط کند.می جستجو شما برای را مناسب ایخانه شهرداری این شد. خواهد داده تخصیص

 به پناهندگی اعطای از پس بمانید. COA پذیرش مرکز در باید یابیدمی دست خود به متعلق سکونت محل به که زمانی تا بپذیرید. را آن

 خواهند اجازه اندنشده کشور وارد که خانواده اعضای اینکه جمله از دهد،می اطالع شما به را تعهداتتان و قانونی حقوق NDI شما،

 هم دور رویه و هلندی جامعه با شما آشناسازی در توانندمی N)(VW VluchtelingenWerk کارکنان شود. هلند وارد داشت
 مختلف هایسازمان با شغل، یا تحصیلی برنامه یافتن برای مثالعنوانبه کنندمی کمک شما به هاآن کنند. کمک شما به خانواده شدن جمع

 کنید. برقرار ارتباط

 
 شودمی رد شما درخواست

 دهید. ارائه تجدیدنظر درخواست رأی، این با رابطه در خود، وکیل طریق از توانیدمی کند، رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر

ا  که معناست دانب این  هنگام IND آیا که گیردمی تصمیم دادگاه این هستید. مخالف IND رأی با که کنیدمی اعالم دادگاه به رسما
 اجازه است ممکن موارد، برخی در خیر. یا است برده کار به را هلند قانون درستیبه شما پناهندگی درخواست مورد در گیریتصمیم
 در تجدیدنظر رویه طول در دهد اجازه شما به کنید درخواست دادگاه از توانیدمی دیگر، موارد در بمانید. اهدادگ رأی منتظر باشید داشته
 کرد. خواهد کمکتان زمینه این در شما وکیل بمانید. هلند

 

 کشور به ازگشتب برای آن در که شویدمی منتقل دیگری جویانپناه مرکز به معموالا  کند، رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 28 معموالا  مدت این کنید. ترک را هلند مدت آن ظرف باید که کندمی تعیین را مدتی خود رأی در IND شد. خواهید آماده تاناصلی
 شما کنید. زندگی جویانپناه مرکز در توانیدنمی دیگر و نیستید پناهگاه از برخورداری واجدشرایط دیگر مدت، این از پس است. روز

ا   کمک شما به V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst حال، این با برگردید. خود اصلی کشور به دارید وظیفه شخصا

 طوربه اگر گرفت. خواهد تماس شما با DT&V شما، پناهندگی درخواست شدن رد از پس شوید. آماده کشور ترک برای کرد خواهد
 شد. خواهید اخراج رکشو از نکنید، ترک شدهمشخص مدت در را کشور مستقل

 

 بگیرید. تماس VWN با اطالعات و راهنمایی دریافت جهت توانیدمی همچنان پناهندگی رویه از پس

 

 

Internationale  با توانیدمی باشید، خود اصلی کشور به مایل داوطلبانه اگر

M)(IO Migratie voor Organisatie بگیرید. تماس IOM تواندمی 

 دارای معموالا  IOM کند. کمک شما به عزیمت فرایند در و دهد ارائه شما به عملی اطالعات
 نوبت نیست نیاز آن به مراجعه برای که است جویانپناه مرکز در حضوری مشاوره مرکز

 بگیرید.

nederland.nl-www.iom  

 

 

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

 به بازگشت برای شدن آماده در DT&V کند، رد را شما پناهندگی IND اگر است. هلند امنیت
 کرد. خواهد کمک شما به کشورتان

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 
 

 
 

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

 بروشور این تهیۀ در که است شده ذکر هاییسازمان اسامی زیر در شود.می گفته شما به مربوط اطالعات هرگونه به شخصی اطالعات
 اطالعات هاآن کنند.می پردازش شما درخواست یا اعالن درخواست، پردازش حین در را شخصی اطالعات هاآن اند.کرده همکاری

 را شما هایداده هاسازمان این گرفت. خواهند استعالم افراد و هاسازمان سایر از لزوم، صورت در و کرد خواهند سؤال شما از را دقیقی
 دهند.می قرار دیگر هایسازمان اختیار در را هاداده این باشد، الزم قانونی نظر از که صورتی در همچنین کنند؛می ذخیره و استفاده
 باید هاسازمان این مثال،عنوانبه کنند.می پردازش را شما اطالعات که کندمی مشخص را هاییسازمان تعهدات وصیخص حریم قانون

 از کند،می مشخص را شما قانونی حقوق همچنین خصوصی حریم قانون کنند. پردازش و بررسی ایمن و دقیق طوربه را شما اطالعات
 جمله:

 شما؛ عاتاطال به دسترسی در هاسازمان حق •
 چیست؛ اقدامات این انجام دلیل و دهندمی انجام شما اطالعات روی اقداماتی چه هاسازمان اینکه از اطالع حق •
 است. گرفته قرار هاسازمان کدام اختیار در شما اطالعات اینکه از اطالع حق •

 کنید. بازدید مربوطه سازمان سایتوب از تان،شخصی اطالعات پردازش نحوۀ و خود حقوق مورد در بیشتر اطالعات کسب برای
 

 
 

 

 متداول سؤاالت
 

 شود؟می چه نکنم شرکت IND مصاحبۀ در که صورتی در

 وکیل طریق از توانیدمی باشید، داشته ایکنندهقانع دلیل اگر یابید. حضور IND نزد خود نوبت در نشود داده اجازه شما به است ممکن

 دلیل بدون نکردن شرکت شد. خواهد تعیین جدیدی نوبت دهد، تشخیص کنندهقانع را شما دلیل IND اگر دهید. اطالع IND به خود

 بگذارد. تأثیر شما پناهندگی درخواست روی تواندمی IND نزد خود نوبت در موجه

 

 بمانم؟ IND رأی منتظر باید چقدر

IND گفته رأی ارائه دوره دوره، این به کند. صادر را خود رأی شما، توسط پناهندگی درخواست ارسال زمان از ماه 6 ظرف باید 

 6 ظرف IND چنانچه کند. تمدید تحقیقات ادامه جهت مثالعنوانبه را رأی ارائه دوره IND است ممکن موارد، از بعضی در شود.می

 و نشد صادر رأی تانپناهندگی درخواست ارسال از ماه 6 ظرف اگر گرفت. خواهید قرار جریان در شما نباشد، گیریتصمیم به قادر ماه

 فرایند مورد در فوری گیریتصمیم درخواست حاوی اینامه توانیدمی نکردید، دریافت موضوع این با رابطه در IND طرف از پیامی

 کند. کمک شما به زمینه این در تواندمی شما وکیل کنید. لارسا IND به خود پناهندگی

 
 سؤاالت

ا  داشتید، آن مورد در سؤالی بروشور این مطالعۀ از پس اگر  کنید. صحبت VWN یا COA، IND کارکنان از یکی یا خود وکیل با لطفا

 
 شکایات

 با نامناسبی رفتار سازمانی که کردید احساس وجود این با اگر هستند. دقیق و ایحرفه دارند نقش پناهندگی رویه در که هاییسازمان تمام

 کنند. کمک شما به زمینه این در توانندمی VWN کارکنان از یکی یا شما وکیل کنید. تنظیم شکایتی توانیدمی است، داشته شما
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 است: شده تهیه هاسازمان این مشترک همکاری با بروشور 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) 

 توسط: اجرا

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 در کرد. کسب سند این البمط از تواننمی را قانونی حقوق هیچ

 هلندی نسخه شده،ترجمه نسخۀ و اصلی نسخۀ تفسیر در تفاوت صورت
 بود. خواهد اجراقابل

http://www.rijksoverheid.nl/

