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 پروسیژر شوي غزول غوښتنې پناه د
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 کړې؟ ترالسه رساله دغه ولې تاسو

 ایا چې وکړي ارزونه به D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie د ده. کړې غوښتنه پناه د کې هالنډ په تاسو

 په ستاسو ورځې. کاري +(AA) 9 یا (AA) 6 نیسي کړنالرې د غوښتنې پناه جنرال د کوئ. پوره شرایط اوسیدو غوښتنې پناه د تاسو

 کې پروسیجر پناه شوي پراخه په به پروسه غوښتنې پناه د ستاسو نو ، لري اړتیا ته وخت ډیر لپاره تحقیق دې د IND ، کې قضیه
 کوي. تشریح کړنالري شوی غځول پناه کي رسالي دي په شي. سسپرو
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 پروسه ورکولو پناه د
 

 اصلي خپل له دمخه احتمال تاسو ، کې مرکو پدې سره IND د دي. کړې خبرې اړه په الرې سفر او شناخت خپل د سره IND تاسو

 توسیع غوښتنې پناه د به تاسو نو ، ونلري پوښتنې نورې رهلپا ستاسو IND چیرې که کړی. بحث اړه په دلیل د وتلو د ستاسو څخه هیواد

 نورې IND که یا ، لرئ نه مرکه دویمه سره IND د دمه دې تر تاسو که کړئ. ونه لیدنه څخه دفتر IND د کې جریان په پروسې
 وړیا کې جریان په پروسیجر توسیع غوښتنې پناه د هم بیا به تاسو ونیسي. اړیکه سره تاسو لپاره مرکې اضافي د به دوی ، ولري پوښتنې
 وکړئ. انتظار کې نیدرلینډ په لپاره پریکړې محکمې د غوښتنلیک خپله په چې کیږي درکول اجازه ته تاسو کړئ. ترالسه مرسته قانوني

 لیږدول ته پروسیجر توسع غوښتنې پناه د تاسو که کوئ. انتظار تاسو چې کې حال پداسې شئ پاتې کې مرکز هرکلي د COA د به تاسو
 شئ. ولیږدول ته مرکز هرکلي بل د تاسو ممکن نو ، کیږئ

 
 پریکړه لومړنۍ

 لري: شتون امکانات دوه کړئ. ترالسه لیک یو سره پایلو تحقیقاتو د کې اوږدو په میاشتو 6 د لخوا IND د به تاسو

 له وکیل د )ستاسو کړئ ترالسه لیک ېپریکړ د لخوا IND د به تاسو کوی. پوره شرایط جواز هستوګنې د غوښتنې پناه د تاسو .1
 ستاسو وکړئ. ژوند کې هالنډ ډول لنډ په چې ده اجازه ته تاسو شوی. تصویب غوښتنلیک پناه د ستاسو چې کړئ ګوته په الرې(
 کړي. روښانه پایلې لپاره ستاسو به وکیل

2. IND د به تاسو کوئ. پوره نه شرایط اجازه اوسیدو غوښتنې پناه د تاسو چې ټاکي IND ویل پکې چې کړئ ترالسه لیک یو لخوا 
 رد د لپاره ستاسو به لیک کیږي. ویل پریکړه مطلوب یوه ته دې لري. اراده ردولو غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو دا چې شوي
 وکړي. بحث باندې لیک په سره ستاسو به وکیل ستاسو ورکړي. توضیحات هم اړه په پایلو او کولو

 
 ځواب غبرګون: ته پریکړې

 شي کولی وکیل ستاسو کړئ. بحث سره وکیل خپل د موضوع به تاسو نو ، کړي رد غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو وغواړي IND که

IND د ډول رسمي په تاسو چې کې کوم په واستوي ځواب لیکلی یو ته IND کړئ یې څرګنده او ووایاست ځواب ته پریکړې لومړنۍ 
 یاست. نه افقمو ورسره تاسو ولې چې

 
 پریکړه

 د ستاسو ټاکي پایلې ارزونې دې د نه. که کړي بدله پریکړه خپله چې وکړي پریکړه به IND ، وروسته نیولو کې پام په ځواب د ستاسو

 ښانهرو پایلې لپاره ستاسو به وکیل ستاسو کړي. راپور کې لیک په ته وکیل ستاسو پایلې ارزونې د به IND پروسیجر. نور غوښتنې پناه
 لري: شتون امکانات دوه کړي.

 لخوا IND د به تاسو کوئ. پوره شرایط اجازه اوسیدو غوښتنې پناه د تاسو چې لري باور IND ، وروسته لوستلو ځواب د ستاسو .1
 په ممکن تاسو شوی. تصویب غوښتنلیک پناه د ستاسو چې کړئ ګوته په الرې( له وکیل د )ستاسو کړئ ترالسه لیک پریکړې د

 کړي. روښانه پایلې لپاره ستاسو به وکیل ستاسو ورکړئ. دوام ته کولو ژوند کې هالنډ په ډول موقتي یا يدایم

2. IND د به تاسو کوئ. پوره نه شرایط اجازه اوسیدو غوښتنې پناه د هم اوس تاسو چې ټاکي IND ترالسه لیک پریکړې د لخوا 
 په پایلو او کولو رد د لپاره ستاسو به لیک دی. شوی رد غوښتنلیک ناهپ د ستاسو چې کړئ ګوته په الرې( له وکیل د )ستاسو کړئ
 ستون ته هیواد اصلي خپل به بیا او ونلرئ اجازه کیدو پاتې د کې هالینډ په نور به تاسو ، توګه په مثال د ورکړي. توضیحات هم اړه

 بیرته د ته هیواد اصلي خپل نو شي وکړل باید هڅ او یاست نه موافق سره پریکړې له تاسو که چې شوي تشریح هم دا کې لیک شئ.
 وکړي. بحث باندې لیک په سره ستاسو به وکیل ستاسو  کوي. ګوته په اختیارونه ستاسو لپاره ستنیدو
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 وروسته پروسیجر غوښتنې پناه د
 

 شو منظور غوښتنلیک ستاسو

 جواز اوسیدلو د به تاسو شئ. پاتې کې هالنډ په ډول دایمي یا موقتي په شئ کولی تاسو ، کړي تصویب غوښتنلیک پناه د ستاسو IND که

 کې موندلو کور د سره ستاسو به COA راوړئ. ته هالنډ غړي کورنۍ خپلې د شئ کولی او ، لرئ اجازه کولو کار ، کړئ ترالسه

 کې هالنډ په به تاسو پراساس، معلوماتو دې د شي. مستند کې غونډه په سره COA د به معلومات مهم اړه په کور د ستاسو وکړي. مرسته
 ومنو. دا باید تاسو او کیږي، وړاندیز کور یو یوازې به ته تاسو وګوري. کور مناسب لپاره ستاسو به ښاروالي دا شئ. وګمارل ښاروالۍ

 څخه حقونو د ستاسو ته تاسو به IND لرئ. ونه استوګنځی خپل تاسو چې هغه تر شئ پاتې کې مرکز استقبال د COA د ممکن تاسو
 وروسته کولو ترالسه پناه د او - درکوي اجازه شاملیدو د سره ستاسو کې هالینډ په چې ته غړو کورنۍ د پشمول - کړي خبر

 کیدو یوځای بیا د کورنۍ د او ادغام کې ټولنه هالینډ د سره تاسو شي کولی کارمندان N)(VW uchtelingenWerkVl مکلفیتونه.
 سازمانونو مختلف د لپاره موندلو دندې یا برنامې مطالعې د توګه په بیلګې د وکړي مرسته سره تاسو به دوی وکړي. مرسته سره پروسې

 ونیسئ. اړیکه سره

 
 شو رد غوښتنلیک ستاسو

 عرض ته پریکړې الرې له وکیل خپل د کې محکمه ینډهال د شئ کولی تاسو ، کړي رد غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو IND که

 پام په به محکمه یاست. نه موافق سره پریکړې IND د تاسو چې ورکوئ خبر ته محکمې ډول رسمي په تاسو چې ده مانا پدې دا وکړئ.

 قضیو ځینو په کوي. پریکړه اړه په عریضې غوښتنې پناه د ستاسو چې کله کړی پلي قانون هالنډ د توګه سمه په IND ایا چې ونیسي کې
 پروسې استیناف د شئ کولی تاسو ، کې قضیو نورو په وباسئ. انتظار ته پریکړې محکمې د چې کیږي درکول اجازه ته تاسو ، کې

 وکړي. مرسته کې پدې سره تاسو به وکیل ستاسو وغواړئ. غوښتنه محکمې د لپاره کیدو پاتې د کې هالنډ په پرمهال

 

 خپل به تاسو چې چیرې شئ وړل ته مرکز غوښتونکي پناه بل یو معموال به تاسو ، کړي رد غوښتنلیک غوښتنې ناهپ د ستاسو IND که

 28 معموال دا وځي. څخه هالنډ له باید تاسو چې کړي بیان موده هغه به پریکړه IND د اوسئ. چمتو لپاره ستنیدو بیرته ته هیواد اصلي
 تاسو کړئ. ونه ژوند کې مرکز په غوښتونکو پناه د نور ممکن او اوسئ نه مستحق پناهندګۍ د نور تاسو وروسته، هغې له وي. ورځې

 به V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst د هرصورت، په یاست. مسؤل راستنیدو بیرته د ته هیواد شخصي خپل

 پناه د ستاسو چې کله ونیسي اړیکه سره تاسو له وروسته به DT&V وکړي. مرسته کې کولو چمتو راتګ تګ د ستاسو سره ستاسو
 شئ. وړل مینځه له به تاسو نو پریږدئ، نه خپلواکه کې مودې شوې ټاکل په تاسو که شو. رد غوښتنلیک

 

 ونیسئ. اړیکه سره VWN لپاره معلوماتو او مرستې د وروسته پروسې غوښتنې پناه د هم بیا تاسو

 

 

 ونیسئ اړیکه سره دې د نو ، غواړئ ستنیدل بیرته ته هیواد اصلي خپل خوښه خپله په تاسو که

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale. IOM 

 پناه د اکثرا IOM وکړي. مرسته کې وتلو په ستاسو او کړي چمتو معلومات عملي شي کولی
 لري. مشوره راتګ تګ د کې مرکز په غوښتونکو

nederland.nl-www.iom  

 

 امنیت او عدلیې د هالنډ د V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst د

 هیواد اصلي ستاسو سره تاسو به DT&V د درکړي، پناه ته تاسو IND که ده. برخه وزارت
 وکړي. مرسته کې تنظیم په ستنیدو بیرته د ته

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 
 
 

 
 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/


De Verlengde Asielprocedure Maart 2021 | Pasjtoe 4 

 پروسس معلوماتو شخصي د
 

 ستاسو دوی شوي. لیست الندې کوي همکاري کې پاڼه پدې چې سازمانونه هغه دي. معلومات ډول هر اړه په ستاسو معلومات شخصي
 غوښتنه توضیحاتو د ستاسو څخه تاسو له به دوی کوي. پروسس معلومات شخصي مهال پر کولو پروسس غوښتنې یا خبرتیا ، غوښتنلیک

 او کوي زیرمه او کاروي ډیټا ستاسو سازمانونه دا وغواړي. هم څخه اشخاصو یا سازمانونو نورو له به کې صورت په اړتیا د او وکړي
 ټاکي مکلفیتونه لپاره سازمانونو د قانون محرمیت د لپاره. کولو ورته مخې له قانون د وي اړتیا که شریکوي سره سازمانونو نورو د دا

 هم قانون محرمیت د کړي. اداره توګه خوندي او دقت په معلومات ستاسو باید دوی ، توګه په مثال د کوي. پروسس ډاټا ستاسو چې
 لکه: ، کوي رامینځته حقونه ستاسو

 حق؛ سازمانونو د لپاره السرسي د ته ارقامو ستاسو •
 ولي؛ او کوي څه سره معلوماتو له ستاسو سازمانونه چې حق پوهیدو د •
 شوی. شریک ډاټا ستاسو سره ارګانونو کوم د حق پوهیدلو د •

 ڼه پا ویب ارګان اړوند د ، کیږي پروسس څنګه ډاټا شخصي ستاسو چې دا او لپاره موندلو معلوماتو نورو د اړه په حقونو خپلو د
 وګورئ.

 
 

 
 

 پوښتنې شوې پوښتل ډول مکرر په
 

 شي؟ پیښ څه ورکړم السه له مرکه سره IND د که
 الرې له وکیل خپل د IND شئ کولی تاسو ، لرئ دلیل مهم تاسو که ونلرئ. توان اخیستو برخه کې ناسته په سره IND د ممکن تاسو

 السه له ناسته سره IND د پرته دلیل معقول د تاسو که شي. ترسره به ټاکنه نوې نو ، .ي وګ معتبر دلیل ستاسو IND که کړئ. خبر
 ولري. پایلې لپاره علت غوښتنې پناه د ستاسو ممکن دا ورکړئ،

 

 وباسم؟ انتظار څومره ته پریکړې لخوا IND د به زه
 قضیو ځینو په کیږي. ویل دوره پریکړې د ته دې وکړي. پریکړه کې میاشتو 6 په باید IND ستهورو سپارلو غوښتنلیک غوښتنې پناه د

 کې اوږدو په میاشتو 6 د IND چیرې که توګه. په مثال د ، ورکړي دوام ته تحقیق ترڅو وغځوي موده پریکړې د ممکن IND ، کې

 IND د تاسو او کړئ نه ترالسه پریکړه کې میاشتو 6 په سپارلو د غوښتنې پناه خپلې د تاسو که شئ. خبر به تاسو نو ، ونکړي پریکړه

 پریکړې عاجل غوښتنې پناه د ستاسو چې واستوئ لیک یو ته IND شئ کولی تاسو نو ، نکړئ ترالسه پیغام اړه په موضوع د لخوا
 وکړي. مرسته سره ستاسو اړه پدې شي کولی وکیل ستاسو کوي. غوښتنه

 
 تپوسونه

 خبرې سره کارمند VWN یا IND ، COA یا وکیل خپل وکړئ مهرباني نو ، لرئ پوښتنه کومه وروسته لوستلو رسالې دې د تاسو که
 وکړئ.

 
 شکایتونه

 چې کوئ احساس تاسو ، هرصورت په ، چیرې که دي. پیچلي او مسلکي دي دخیل کې پروسه په غوښتنې پناه د چې سازمانونه هغه ټول

 کې پدې سره تاسو کارمند VWN د یا وکیل ستاسو شئ. کولی شکایت تاسو نو ، شوی دی نه چلند سم سره تاسو لخوا ادارې یوې د
 شي. کولی مرسته
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 ده: خپرونه ګډه پاڼه 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) 

  الري: له کمیشن

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 اصلي د کیدی. ترالسه نشي څخه مینځپانګې د خپرونې دې د حق هیڅ

 شي. غالب نسخه هالنډی د کې، صورت په تفسیر د ترمینځ ژباړې او

http://www.rijksoverheid.nl/

