
Kwa nini umepewa kipeperushi hiki?
Umeingia Uholanzi kupitia hewa ama maji. Sasa unataka kuomba hapa 
ukimbizi. Hifadhi inamaanisha: ulinzi katika nchi nyingine kwa watu ambao 
hawapati usalama au ulinzi ndani ya nchi zao. 

Kama unatumia maombi kwa ajili ya hifadhi, unaomba rasmi serikali ya nchi 
ya Uholanzi kibali kwa ajili ya makazi. Unahitaji kibali hiki ili kuruhusiwa 
kuishi katika nchi ya Uholanzi. Utaratibu wa hifadhi huanza baada ya 
kutuma maombi yako: ni utaratibu wa kisheria wakati serikali ya Uholanzi 
kuamua kwamba utapewa kibali cha makazi au hapana. Ombi lako la 
hifadhi linashughulikiwa kutokana na Utaratibu wa Mpaka. Utaratibu wa 
Mpaka inachukua hadi siku 28.

Kipeperusha hiki kinaelezea hatua za Utaratibu wa Mpaka. Kinakuelezea 
kitu gani unatarajia kufanya (majukumu yako), na kipi unatarajia kutoka 
serikali ya Uholanzi (haki zako).                   
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Ombi lako la Hifadhi 
Taarifa juu ya Utaratibu wa Mpaka
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Hatua ya 1: maombi na usajili

Utajipeana kwa walinda mpaka wa Uholanzi. Mara mingi hawa ni 
polisi wa Uholanzi. Watumishi wa polisi Watataka kujua wewe ni 
nani. Wataaandika majina yako, tarehe ya kuzaliwa na nchi gani 
unapotoka. Pia wao wanatafuta kwenye mavazi yako na mizigo yako 
na kuchukua picha pamoja na alama za vidole vyako. Umepewa 
kipeperushi na maelezo kulingana na sababu ya kuchukuliwa 
vidole. Unaweka sahihi ya kuomba hifadhi.

Wanaweza pia kukuuliza maswali kuhusu:
• Njia umepita kwa safari yako; 
•  Ya kwamba umepima omba hifadhi hapa ao mahali pengini 

popote Ulaya; 
• Kama una ndugu hapa ao mahali pengini popote Ulaya. 

Vitambulisho
Vitambulisho ni muhimu sana kwa tathmini ya maombi yako ya 
hifadhi.
Je, una taarifa ambayo inathibitisha utambulisho wako kama 
pasipoti, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa au leseni ya udereva? Au 
je, una taarifa kuhakikisha safari yako au hadithi yako ya hifadhi, 
kama tiketi za ndege, boardingpass, vyeti, hukumu kutoka 
mahakamani au makala ya gazeti? Inabidi unapokea taarifa hizi 
wakati wa usajili au jaribu kupata taarifa hizi kabla ya utaratibu 
wako wa hifadhi kuanza. Mtumishi wa wakimbizi Katika kituo cha 
kupokea wakimbizi kilicho fungwa anaweza kukusaidia.

Taarifa zako zinachunguzwa na wataalam kutoka Jesi la Polisi 
Uholanzi kwa uhalisi. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND: 
Huduma ya Uhamiaji na Uraia) itatumia taarifa hizi kutathmini 
maombi yako.

VluchtelingenWerk Nederland (Baraza la Wakimbizi 
Uholanzi) ni shirika huru la haki za binadamu, ambalo lengo 
lake ni kusimamia haki za watafutaji hifadhi. 
VluchtenlingenWerk inaweza kukupa taarifa na hutoa 
maelezo kwenye utaratibu wa hifadhi na kuna mtu 
anakusaidia unapopitia utaratibu wa hifadhi; huweza pia 
kukusaidia ikiwa kuna tatizo lolote na mashirika mengine. 
VluchtelingenWerk hutoa habari na maelezo kuhusu 
utaratibu wa hifadhi, hutoa taarifa na inasaidia wewe binafsi 
wakati wanaendelea na utaratibu huu kama kuna matatizo na 
mashirika mengine. Shirika hili hufanya kazi kwa karibu zaidi 
na mwanasheria wako. VluchtelingenWerk haamui juu ya 
ombi lako la hifadhi.
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Tafadhali kumbuka! Taarifa binafsi na hati yako ni muhimu kwa 
ajili ya kutathmini ombi lako la hifidhi. Kuwa kamili na kuthibitisha 
kwamba taarifa zimeandikwa kamili na sahihi. Usitupe taarifa 
binafsi.

Serikali ya Uholanzi haitoi taarifa kwa serikali ya nchi yako ya asili 
kwamba umeomba kwa ajili ya hifadhi nchini Uholanzi.
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Hatua ya 2: mapumziko na kipindi cha 
maandalizi

Utaratibu wa hifadhi hauwezi kuanza haraka wakati ywa kufika 
Uholanzi. Utapata Siku sita za kupumzika .Huu mda unaitwa mda 
wa mapumziko na matayarisho (RVT). Baada ya kushauriana na 
mwanasheria wako unaweza kuuliza IND kufupisha kipindi hiki 
kama unapenda.

Malazo
Masaa machache baada ya maombi na usajili, utapelekwa kwenye 
mapokezi salama karibu na Schiphol Airport. 
Ambapo utapokaa wakati wote wa Utaratibu wa Mpaka. Hairusiwi 
kuondoka eneo hili binafsi. Katika jengo hili pia Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND: Huduma ya Uhamiaji na Uraia) ina ofisi.

Utafiti wa kifua kikuu
Kifua kikuu (TB) ni ugonjwa mbaya ambao ni kawaida sehemu 
nyingi duniani. Labda pia katika nchi unayotoka. Watu wenye kifua 
kikuu wazi wanaweza kuwaambukiza wengine, kwa mfano, kwa 
kukohoa au kupiga chafya. 

Mfanyikazi wa kituo cha afya wa kituo cha kupokea wakimbizi 
kilichofungwa atakuuliza maswali kadhaa. Kama unafikiri kwamba 
una kifua kikuu, utapokea utafiti kamili wa kifua kikuu. Kwa hili 
utapelekwa hospitalini. Kama una kifua kikuu, unapata madawa 
hapa Uholanzi. Utaratibu wa hifadhi unaanza katika kesi hiyo baada 
ya huduma ya ugonjwa.

Maelezo
Mfanyakazi wa VluchtelingenWerk atakupa maelezo kuhusu 
utaratibu wa hifadhi na ushauri wa kiafya.

Wafanyakazi wa VluchtelingenWerk wanakutaarifu na kukusaidia 
wakati wa utaratibu wa hifadhi. Huduma za VluchtelingenWerk ni 
bure. Habari zako zitashughulikiwa kwa siri.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND: Huduma ya 
Uhamiaji na Uraia) ni sehemu ya Wizara ya Haki na Usalama 
Uholanzi. Wafanyakazi wa IND wanazungumza na wewe 
kuhusu utambulisho wako, utaifa, njia za usafiri kwenda 
Uholanzi na sababu ya kuondoka katika nchi yako. 
Itachunguza hadithi yako binafsi na hali halisi katika nchi yako 
ya asili. Kisha wataamua kama unaweza kuishi nchini 
Uholanzi – labda kwa kipindi cha mda mfupi tu – au lazima 
urudi katika nchi yako.  www.ind.nl

Uchunguzi wa kiafya
Wakati wa uchunguzi, muuguzi anaweza kuuliza maswali. Kama ni 
muhimu, muuguzi atakutuma kwa daktari kwa uchunguzi zaidi. 
Muuguzi au daktari watapeleka matokeo ya uchunguzi wako 
kwenda IND. Hii inatokea tu kama unakubali. IND itazingatia taarifa 
za afya yako kwenye mazingatio wakati wa utaratibu wa hifadhi.

Ni muhimu kwamba wewe ni waaminifu juu ya matatizo yoyote ya 
kisaikolojia na kimwili na kumwambia muuguzi au daktari kuhusu 
matatizo hayo. Ni muhimu pia unamwambia muuguzi makovu 
ulionayo. Taarifa ya uchunguzi wa afya ni siri. Uchunguzi wa afya 
siyo lazima. Hulipi kwa uchunguzi wa afya.

Kama hutaki kuchangia utafiti wa matibabu, unaweza kutoa taarifa 
kwa muuguzi. IND haiwezi kuzingatia hali ya afya yako katika kesi 
hii wakati wa utaratibu wa hifadhi. 

Msaada wa mwanasheria
Utapewa mwanasheria kukusaidia wakati wa utaratibu wa hifadhi. 
Mwanasheria huyu ni huru kutoka serikali ya Uholanzi. 
Mwanasheria atakuwa na mkutano kukuandaa kwa ajili ya 
mahojiano na IND. Utakuwa na mkutano huu wa maandalizi na 
mwanasheria wako katika jengo unapoishi.

Hulipi kwa msaada wa mwanasheria wako. Habari zako 
zitashughulikiwa kwa siri.

Raad voor Rechtsbijstand (Bodi ya msaada wa sheria) 
itahakikisha kwamba unapata mwanasheria kama huwezi 
kulipa mwenyewe. Raad voor Rechtsbijstand hulipa ada ya 
mwanasheria kwa ajili ya kukusaidia. Mwanasheria si 
mwajiriwa wa Raad voor Rechtsbijstand na ni mshauri huru 
wa kisheria anakusaidia wakati wa utaratibu wako wa hifadhi.
 www.rvr.org 

Katika kituo cha malazi, una mazungumzo na muuguzi kutoka 
Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU: Shirika ya 
Kuchunguza Afya Utrecht). Muuguzi huyu atakuuliza kama 
unapenda kushiriki katika uchunguzi wa afya. Uchunguzi huu 
ni kuamua kama unayo matatizo ya kisaikolojia na / au 
matatizo ya kimwili ambayo inaweza kuathiri mazungumzo 
yako na IND.
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Hatua ya 3: Utaratibu wa hifadhi siku 
hadi siku.
Baada ya mapumziko na kipindi cha maandalizi utaratibu wa 
hifadhi utaanza. Utaratibu wa hifadhi utafanyika katika jengo 
unapokaa. Pia mazungumzo na mwanasheria wako yanafanyiwa 
katika jengo hilo. Mwanasheria wako na wafanyakazi wa IND wana 
vyumba katika jengo unapokaa.

Hapa unaweza kusoma mpangilio wa utaratibu wa hifadhi siku kwa 
siku.

Siku ya 1: mahojiano ya kwanza
Utakuwa na mkutano rasmi na afisa wa IND kuhusu utambulisho 
wako, Utaifa na safari yako kwenda Uholanzi. Mazungumzo haya 
yanaitwa mahojiano ya kwanza. Katika mahojiano haya, hutaulizwa 
maswali yeyote kuhusu sababu za ombi lako la hifadhi. Yataulizwa 
kwenye mahojiano ya pili ya na mfanyakazi wa IND (tazama siku 
ya 3).

Mfanyakazi wa IND atakuuliza maswali mengi kuhusu utambulisho 
wako, Utaifa na safari yako ili kuhakikisha ziko sawa na pia 
kuangalia kwamba unaozungumza ukweli. Jiandae kwa ajili ya 
mahojiano iwezekanavyo. Utapewa nafasi moja tu kuelezea vizuri 
wewe ni nani. Daima toa taarifa halisi na zisiwe za uongo wa hati ya 
kusafiria. Pia mwambie afisa kama umetumia jina la utani. Taarifa 
na hadithi zako zinachunguzwa na wataalam kwa uhalisi. Kama IND 
itabaini kwamba taarifa zako au hadithi zako sio sahihi, hii inaweza 
kuwa na matokeo mabaya kwa ombi lako la hifadhi. Kama 
unapenda, unaweza kuomba mfanyakazi wa VluchtelingenWerk 
kuwepo katika mahojiano ya kwanza. Pia VluchtelingenWerk 
inaweza kukusaidia kuwa na hati muhimu kutoka nchi nyingine.

Mkalimani atakuwepo katika mahojiano na IND. Mfanyakazi wa IND 
atakuuliza maswali kwa Kiholanzi. Mkalimani atatafsiri maswali 
haya kwenda lugha unayozungumza. Mkalimani atafsiri majibu 
yako kwa Kiholanzi. Mkalimani yupo huru na haathiri uamuzi wako 
wa ombi la hifadhi. Lazima useme ikiwa wewe na mkalimani 
hawaelewani. IND itakupa mkalimani mwingine. Ni muhimu kama 
hakutokuwa na kutoelewana kati yako na mkalimani.
 
Kama mmetuma maombi ya hifadhi pamoja na mke au mpenzi 
wako, kila mtu atafanya mahojiano na mfanyakazi wa IND peke 
yake. Utapewa nakala ya matokeo ya mahojiano ya kwanza (kupitia 
mwanasheria wako).

Siku ya 2: Maandalizi ya mahojiano ya pili
Mwanasheria wako atajadili taarifa ya mahojiano ya kwanza na 
wewe. Wakili ako na chumba Kwenye kituo cha kupokea wakimbizi 
kilichofungwa. Wakati wa mazungumzo hayo mkalimani husaidia 
kutafsiri kila kitu kilichozungumzwa na wewe na mwanasheria. 
Kama kuna kitu kimekosekana katika taarifa au kitu fulani 
kimenakiliwa vibaya, Mwanasheria wako atatuma barua kwenda 
kwa IND kuwa taarifu. Mwanasheria wako pia atakuandaa kwa 
mahojiano ya pili na IND.

Siku ya 3: Mahojiano ya pili
Mahojiano ya pili pia yanafanywa pia na mfanyakazi wa IND. Katika 
mahojiano haya unaweza kumweleza kuhusu sababu za ombi lako 
la hifadhi. Pia mfanyakazi wa IND atakuuliza maswali wakati wa 
mahojiano haya.

Ni muhimu kwamba unawaeleza kila kitu kinachoonesha kwamba 
unahitaji ulinzi. Kuwa muwazi, waaminifu na kamili kueleza 
kuhusu nini kilichotokea na kwa sababu gani huwezi kupata ulinzi 
katika nchi yako ya asili. Kama huwezi kukumbuka vizuri jambo 
fulani, tafadhali mjulishe mfanyakazi wa IND. Mfanyakazi wa IND 
anatambua hali halisi katika nchi yako, lakini ni muhimu kumwele-
za kuhusu hali yako mwenyewe: kwa nini unahitaji ulinzi binafsi. 
Toa taarifa nyingi zinazofaa iwezekanavyo. Kama una makovu 
yoyote, matatizo ya kimwili au kisaikolojia yanayohusiana na 
sababu za ombi lako la hifadhi, ni muhimu kumweleza mfanyakazi 
wa IND. IND kisha inaweza kuamua kukupa huduma ya uchunguzi 
wa matibabu ikiwa inaona hii ni muhimu kwa tathmini ya maombi 
yako. Pia unaweza kupanga huu uchunguzi mwenyewe na gharama 
za uchunguzi huo.

Mkalimani pia atakuwepo katika mkutano huu. Kama unapenda, 
unaweza kuomba mtu mmoja kutoka VluchtelingenWerk kuwepo 
katika mahojiano hayo. Utapokea taarifa yako na utaambiwa ni lini 
utakaposikilizwa.

Siku ya 4: Mjadala wa mahojiano ya pili
Mwanasheria wako atajadili na wewe kuhusu taarifa ya mahojiano 
ya pili. Mkalimani pia atakuwapo wakati wa mkutano huu kutafsiri 
kila kitu kilichozungumzwa na wewe na mwanasheria. Kama kuna 
kitu kimekosekana katika taarifa au kitu fulani kimeandikwa vibaya, 
mwanasheria wako atatuma barua kwenda kwa IND kuwa taarifu.
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Siku ya 5: Uamuzi uliokusudiwa.
IND itathmini kama umefikia masharti kwa ajili ya kibali cha hifadhi 
ya makazi. Matokeo ya tathmini hii huamua jinsi utaratibu wako wa 
hifadhi unavyoendelea. Kuna uchaguzi manne:
1. Umefikia masharti ya kibali cha hifadhi ya makazi. Utapokea 

barua kutoka IND (kupitia mwanasheria wako) inayoonesha 
kwamba utaratibu kwenye mpaka umehitimika na sasa unaruhu-
siwa kuingia Uholanzi. Maombi yako ya hifadhi yatakubaliwa 
haraka iwezekanavyo katika mashauriano na mwanasheria wako. 
Unaweza kukaa (kwa muda) nchini Uholanzi. Mwanasheria wako 
atakuelezea kila madhara mengine kwa ajili yako.

2. IND inahitaji muda zaidi kufanya utafiti na hawawezi kuamua juu 
yaombi lako la hifadhi ndani ya siku 28. IND itashughulikia 
maombi yako zaidi katika Utaratibu wa Hifadhi Kupanuliwa. 
Utaratibu huu unafanyika katika kituo kingine, ikiwezekana kituo 
wazi cha malazi. Maamuzi juu ya ombi lako la hifadhi yatafuata 
baadaye. Utapata kipeperushi tofauti na taarifa kuhusu Utaratibu 
wa Hifadhi Kupanuliwa.

3. IND inaamua kwamba labda hufiki masharti kupata kibali cha 
hifadhi ya makazi, lakini maombi yako ya hifadhi lazima 
yashughulikiwe zaidi katika Utaratibu Mkuu wa Uhifadhi. 
Shughuli hizi huanza mara mingi baada ya wiki na hufanyika  
kwenye kituo cha wakimbizi kilicho wazi. Utapewa kipeperushi 
tofauti chenye taarifa zaidi kuhusu Utaratibu Mkuu wa Uhifadhi.

4. Katika tathimi za IND, hufiki masharti kwa ajili ya kibali cha 
hifadhi ya makazi. Utapokea barua kutoka kwa IND (kupitia 
mwanasheria wako) ya utaratibu kwenye mpaka, inayoonesha 
kuwa IND inakusudia (inapanga) kukataa maombi yako ya 
hifadhi. Barua hii pia inaeleza sababu za kukataa yaliyokusudiwa 
na matokeo kwa ajili yako. Mwanasheria wako atajadili barua hii 
na wewe.

Siku 6: mtazamo
Kama IND inatarajia kukataa maombi yako ya hifadhi, utajadili 
mpango huu na mwanasheria wako. Mwanasheria wako amesha-
fanya utaratibu unaowezekana na wewe katika unganisho huu. 
Mwanasheria wako kisha anaweza kutuma barua ya maoni kwa IND. 
Hii ni barua ambayo wewe unatoa mwitikio rasmi juu ya makusudio 
ya IND na unaweza kueleza kwa nini hukubaliani na maamuzi hayo.

Siku 7 na 8: Uamuzi
Baada ya kusoma maoni yako, IND itaamua ikiwa maamuzi 
yaliokusudiwa yanahitaji kurekebishwa. Matokeo ya tathmini hii 
huamua jinsi ombi lako la hifadhi linavyoendelea. Utapokea barua 
(kupitia mwanasheria wako) ambayo IND hutoa matokeo ya 
tathmini hii. Mwanasheria wako ataeleza matokeo hayo ni kwa ajili 
yako. Kuna uchaguzi manne:
1. Umefikia masharti ya kibali cha hifadhi ya makazi. Utapokea 

barua kutoka IND (kupitia mwanasheria wako) inayoonesha 
kwamba utaratibu kwenye mpaka umehitimika na sasa unaruhu-
siwa kuingia Uholanzi. Maombi yako ya hifadhi yatakubaliwa 
haraka iwezekanavyo katika mashauriano na mwanasheria wako. 
Unaweza kukaa (kwa muda) nchini Uholanzi. Mwanasheria wako 
atakuelezea kila madhara mengine kwa ajili yako.

2. IND inahitaji muda zaidi kufanya utafiti na hawawezi kuamua juu 
yaombi lako la hifadhi ndani ya siku 28. IND itashughulikia 
maombi yako zaidi katika Utaratibu wa Hifadhi Kupanuliwa. 
Utaratibu huu unafanyika katika kituo kingine, ikiwezekana kituo 
wazi cha malazi. Maamuzi juu ya ombi lako la hifadhi yatafuata 
baadaye. Utapata kipeperushi tofauti na taarifa kuhusu Utaratibu 
wa Hifadhi Kupanuliwa.

3. IND inaamua kwamba labda hufiki masharti kupata kibali cha 
hifadhi ya makazi, lakini maombi yako ya hifadhi lazima 
yashughulikiwe zaidi katika Utaratibu Mkuu wa Uhifadhi. 
Utaratibu huu unafanyika katika kituo (wazi) cha malazi. Utapewa 
kipeperushi tofauti chenye taarifa zaidi kuhusu Utaratibu Mkuu 
wa Uhifadhi.

4. Katika tathimi za IND, hufiki masharti kwa ajili ya kibali cha 
hifadhi ya makazi. Utapokea barua kutoka kwa IND (kupitia 
mwanasheria wako) ya utaratibu kwenye mpaka (=beschikking 
(uamuzi)). Baruwa hiyo inasema kwamba IND inakataa ombi lako 
la hifadhi. Inaeleza pia sababu ya hayo na matokeo. Kabla ya hayo 
mwanasheria wako anakupa na fasi muzungumze juu ya iyo 
uwamuzi. 

Tafadhali kumbuka! Ilivyoeleza hapo juu kwamba Utaratibu 
kwenye Mpaka kimsingi huishia kwa siku nane kwa nadharia. 
Wakati mwingine, IND haiwezi kuamua ndani ya siku hizi nane, kwa 
mfano kwa sababu uchunguzi zaidi ni muhimu. Kwa sababu hiyo, 
kipindi cha siku nane kinaweza kupanuliwa hadi siku 28. Kwa hiyo 
inawezekana, ndani ya Utaratibu kwenye Mpaka, IND inahitaji 
muda zaidi kuamua juu ya ombi lako la hifadhi. Jumamosi, Jumapili 
na sikukuu pia ni siku za kazi ndani ya utaratibu wa mpaka.

IND inalenga kuweka Utaratibu kwenye Mpaka mfupi iwezekanavyo 
ili kukaa kwako katika kituo cha malazi kusiwe kwa muda mrefu. 
Mara tu inapojulikana kwamba maombi yako hayawezi kuende-
leshwa  kwenye utaratibu wa mpakani, Utaratibu huu unasimamis-
hwa. Maombi yako yanapelekwa kwenye Utaratibu wa kuomba 
ukimbizi wa kawaida ama  yanashughulikiwa kama maombi 
yanayoendelea katika uombaji wa ukimbizi. Kisha utakaa katika 
kituo wazi cha malazi.
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Lini utapewa kibali cha makazi kwa ajili 
ya hifadhi?
Sheria ya wageni ya Uholanzi (Vreemdelingenwet kwa Kiholanzi) 
hufafanulia masharti kwa ajili ya kupewa kibali cha makazi. Utakua 
unafaa kupewa kibali cha makazi ikiwa utaomba moja ya hatua 
zifuatazo:
• Una sababu za msingi za hofu ya mateso kutokana na nchi yako 

juu kwa sababu ya rangi, dini, utaifa, maoni ya kisiasa au kwa 
sababu upo ndani ya kikundi fulani cha jamii.

• Una sababu za msingi za hofu ya adhabu ya kifo au utelekezaji, 
mateso, au ukatili mwingine au unyanyasaji katika nchi yako ya 
asili.

• Una sababu za msingi za hofu kuwa muathirika wa vurugu za 
kijeshi na katika nchi yako.

• Mume, mke, mpenzi, mzazi au mtoto mdogo wako alishapata 
hivi karibuni kibali cha makazi kwa ajili ya hifadhi nchini 
Uholanzi. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND: Huduma ya 
Uhamiaji na Uraia) itaamua kama maombi yako yanatosheleza  
sheria  ili upewe kitambulisho cha ukimbizi.

Mashirika gani mengine utashughulika 
nayo?

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V: Huduma ya kurudhi na 
kuondoka) ipo kwenye Wizara ya Haki na Usalama Uholanzi. 
Kama ombi lako la hifadhi linakataliwa na IND, mfanyakazi wa 
DT&V atakusaidia kupanga mipango ya marejeo yako kwenye 
nchi yako ya asili.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM: Shirika la 
Uhamiaji Kimataifa) ni shirika huru ambalo linasaidia 
wahamiaji wa kimataifa. IOM inaweza kukusaidia wakati unataka 
kuondoka kwa kujitegemea nchini Uholanzi. IOM hutoa habari 
juu ya kurudi na kukuunganisha na jamii na viongozi kupanga 
kuondoka kwako kutoka nchini Uholanzi. Unaweza kuuliza 
mfanyakazi wa Shirika la Wakimbizi au mwanasheria wako 
kukusaidia.  www.iom-nederland.nl

Dienst Justitiële inrichtingen (DJI: Huduma ya majengo 
mahakama) ipo kwenye Wizara ya Haki na Usalama Uholanzi. 
Utakaa kwenye sehemu ya kulazwa mpakani kwa sababu 
umekataliwa kuingiya Uholanzi. Makao ya mpakani ni kituo 
kinacholindwa.  DJI ndiyo ambayo inasimamia nyumba ya kituo 
hicho. Wafanyakazi wa DJI wanavaa uniform. Wanakushugurikia 
na kukuongoza kipindi unaishi kwa makao ya mpakani.
 www.dji.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid



Uw asielaanvraag. Informatie over de Grensprocedure  |  april 2020  |  Swahili 7

Kitu gani unatarajia kufanya?

Wakati wa utaratibu, ni muhimu kwamba utakuwa na taarifa 
kuthibitisha sababu kwanini unaomba kwa ajili ya hifadhi. Pia 
inatarajiwa kwamba unaweza kupata ushahidi wote (kwa mfano 
hati au barua zako zinazoonyesha maelezo yako) unaoonyesha IND.
 
Waambie IND kwamba una hali binafsi ambayo inabidi 
kuzingatiwa. kwa hilo vipimo vinaweza kuchukuliwa kwa mfano 
kwa wakati mahojiano au katika sehemu za malazi. IND itakusaidia 
kama iwezekanavyo.

Kuondoa maombi yako

Unaweza kuondoa maombi yako wakati wowote unaotaka. 
Kama ukiamua kufanya hivyo, ni vyema kuwasiliana na 
mwanasheria wako au kuwasiliana na IND. Tatizo moja ukiondoa 
maombi yako kwa IND, basi hii ina maana kwamba huwezi kukaa 
nchini Uholanzi isipokuwa inaruhusiwa kwa sababu nyingine. 
Baada ya maombi yako kukataliwa, unaweza kuomba upya 
ukimbizi.

Baada ya utaratibu wa hifadhi

Kama IND inakataa maombi yako ya hifadhi katika Utaratibu wa 
Mpaka, unaweza kukata rufaa kwa kushauriana na mwanasheria 
wako dhidi ya uamuzi huo katika mahakama ya Uholanzi. Rufaa 
inamaana kwamba unatoa taarifa rasmi kua hukubaliani na uamuzi 
wa IND. Unaweza pia kumuuliza jaji kama unaweza kuendelea 
wakati wa mchakato wa rufaa nchini Uholanzi. Mwanasheria wako 
atakusaidia kufanya hivyo. 

Kisha mahakama itaona kama IND, imetumia vizuri sheria ya 
Uholanzi katika uamuzi juu ya ombi lako la hifadhi. Mara nyingi 
unaweza kukaa Uholanzi wakati unasubiri uamuzi wa mahakama.

IND imekunyima hifadhi? Wakati huo wanajifunza swali ya kwamba 
kuna msingi wa kukuweka kwenye kituo kinacho fungwa cha 
wageni.  Utaweza kukaa hapo mpaka makahama inatowa uamuzi, 
kabla haujatoka Uholanzi. Je! Hakuna msingi wa kukuweka kwenye 
kitua cha kuchunga wageni? Utaweza kuchungia uamuzi wa 
makahama kwa kituo kiwazi.

Kwa kawaida haukubaliwi kuingia kwenye nchi nyingi za Europa. 
Kwa sababu hii, haukubaliwi kuingia au kuishi katika nchi hizo.
Baada ya kukataliwa, unaweza omba upya hifadhi hata kama  
haukubaliwi kuingia nchini.

Kurudi kwa nchi ya asili
Ni jukumu lako kurudi katika nchi yako ya asili. DT&V (Huduma ya 
kurudhi na kuondoka) husaidia kupanga kuondoka kwako na 
watakuongelesha kuhusu hii. Kama IND inakataa maombi yako, 
utapokea kipeperushi tofauti na maelezo juu ya kurudi nchi yako ya 
asili.

Kama unataka kurudi kwa hiari kwenye nchi yako ya asili, unaweza 
kuwasiliana na Shirika la Kimataifa la Uhamiaji (IOM). IOM inaweza 
kukusaidia taarifa za utendaji na msaada juu ya kuondoka kwako. 
Hata baada ya utaratibu wa hifadhi unaweza kuwasiliana kwa taarifa 
kwenye VluchtelingenWerk.

Usindikaji wa data binafsi 
(Kujiandikisha)

Rekodi ama taarifa yako ni mambo yote  yanayo kuhusu. Mashirika 
yanayo jihusisha na taarifa yako yameandikwa hapa chini kwenye 
kijikaratasi hiki.
Mashirika haya huandikisha taarifa yako ya binafsi wakati wa 
maombi ya hifadhi yako. Pia, Mashirika hukuuliza taarifa yako ama 
yanaweza uliza mashirika mengine au watu wengine kama 
kunahitajika. Mashirika haya hutumia na huweka taarifa yako na 
yanaweza kupatiana taarifa yako kwa mashirika mengine kufuatana 
na sheria.
Kwenye sheria ya taarifa binafsi, ni lazima mashirika yote ambayo 
yanajihusisha na taarifa yako ya binafsi yaweke taarifa yako vizuri na 
kwa makini. Kwenye sheria ya taarifa ya binafsi pia kuna haki zako, 
kwa mfano:
• Kuangalia kwa taarifa yako  na mashirika
• Kujua ni nini kinachofanyiwa taarifa yako na mashirika
• Kujua ni mashirika gani yameweza kupokea taarifa yako ya binafsi
Ungependa kujua zaidi ya ratiba yako na haki yako? Angalia kwenye 
komputer habari kuhusu mashirika haya. 



Chapisho hili ni uchapishaji wa pamoja wa:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Raad voor Rechtsbijstand (RVR) 
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel 
(AVIM)
Koninklijke Marechaussee (KMar)
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Uliofanywa na:
Wizara ya Haki na Usalama, usimamizi Uhamiaji
www.rijksoverheid.nl

Yaliyomo kwenye kipeperushi hiki haina haki. Kama tafsiri 
inaongoza kwa tofauti, kipeperushi cha Kiholanzi ni ukweli zaidi.
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Maswali yanaulizwa mara kwa mara

Lini itakua mahojiano yangu ya kwanza na IND?
Baada ya kupata usajili wa kwanza, una angalau siku sita 
zakujiandaa kwa ajili ya utaratibu wa hifadhi. Kama unataka 
mapumziko na maandalizi ya muda mfupi, unaweza kujadili hili na 
mwanasheria wako na kuwa taarifu IND. Baada ya hilo, utakua na 
mahojiano ya kwanza na IND.

Muda gani nasubiri kwa ajili ya uamuzi kutoka IND?
Ilivyoeleza hapo juu kwamba Utaratibu kwenye Mpaka kimsingi 
huishia kwa siku nane kwa nadharia. Wakati mwingine, IND haiwezi 
kuamua ndani ya siku hizi nane, kwa mfano kwa sababu uchunguzi 
zaidi ni muhimu. Kwa sababu hiyo, kipindi cha siku nane kinaweza 
kupanuliwa hadi siku 28. Kwa hiyo inawezekana, ndani ya Utaratibu 
kwenye Mpaka, IND inahitaji muda zaidi kuamua juu ya ombi lako 
la hifadhi. Jumamosi, Jumapili na sikukuu pia ni siku za kazi ndani 
ya utaratibu wa mpaka.

Pia IND inaweza kuamua kuendelea na maombi yako kwa hifadhi 
katika Utaratibu wa Hifadhi Kupanuliwa. Katika kesi hiyo, 
inachukua hadi miezi sita kutoka kusainiwa kwa ombi lako la 
hifadhi kabla ya IND kuamua juu ya ombi lako la hifadhi.  Kipindi 
hicho utaishi kwa kituo kiko wazi. Utapokea kipeperushi kingine na 
taarifa zaidi kuhusu Utaratibu wa Hifadhi Kupanuliwa.

IND itakujulisha kama haiwezi kuamua ndani ya miezi sita. 
Je, IND haijakutumia maamuzi au kukutaarifu kuhusu hili ndani ya 
miezi sita baada ya kukamilisha ombi la hifadhi? Basi unaweza 
kuuliza IND kwa njia ya posta katika kipindi cha wiki mbili maombi 
yako kwa kuamua. Mwanasheria wako anaweza kukusaidia. Kwa 
ombi la mwanasheria wako jaji anaweza kuamua kwamba IND 
inahitaji kulipa faini kwa kila siku uamuzi ni utachukuliwa juu ya 
ombi lako la hifadhi.

Napenda kuwaambia hadithi yangu ya hifadhi kwa mwanamke. 
Inawezekana?
Nchini Uholanzi, huwezi kukataa kuonana na wanaume au 
wanawake katika maisha ya kila siku. Katika jamii ya Uholanzi, 
wanaume na wanawake hupewa haki sawa. Tunatarajia hayo kutoka 

kwako pia. Lakini ukitaka kuongea na mfanyakazi wa IND wa kike 
kuhusu sababu ya maombi yako, unaweza kufanya hivyo katika 
mahojiano ya kwanza (=mazungumzo na IND). 

IND itajaribu pia kupanga mkalimani wa kike katika mahojiano ya 
pili (=mazungumzo ya pili). Unapenda kuelezea hadithi yako kwa 
mwanaume? Hata hii unaweza kuwaambia IND katika mahojiano ya 
kwanza.
Katika kesi hiyo, IND itajaribu kupanga mfanyakazi wa kiume na 
mkalimani wa kiume watakuwepo wakati wa mahojiano.

Nifanye nini kama mimi ni mgonjwa au mjamzito?
Kama wewe ni mgonjwa ama u mjamzito, tafadhali ambia watu 
wanaohusika na afya. Na pia ambia mwuuguzi anavyokuja 
kuhudumia na kuwapa mawaidha wakimbizi( angalia hapa juu). 
Utasoma mengi kuhusu afya katika kipeperushi kabla utaratibu wa 
kuomba ukimbizi kuanza. Hii ni muhimu hasa kama una ugonjwa 
wa kuambukiza au unafikiri unayo, kama vile kifua kikuu, upele au 
matatizo ya ini. Kila kitu unachomwambia muuguzi atakuhudumia 
kwa siri. Muuguzi hatoi habari kuhusu afya yako kwa watu wengine 
bila ruhusa yako.

Kama wewe ni mgonjwa wakati wa utaratibu wa kuomba hifadhi, 
tafadhali ambia mfanyikazi wa IND ama mtumishii wa kazi ya 
ukimbizi. Wanaweza kukusaidia kupata msaada wa matibabu 
sahihi. Kama wewe umegonjeka,na uko na mazungumzo na IND 
ama wakili wako,tafadhali  uliza mlinzi ama mtumishi wa kazi ya 
ukimbizi ili aweze kumwelezea wakili wako ama IND.

Je, baada ya kusoma kipeperushi hiki bado una maswali?
Unaweza kuuliza maswali haya kwa mwanasheria wako au mmoja 
wa wafanyakazi wa IND au VluchtelingenWerk.

Je, una malalamiko?
Mashirika yote yanayohusika na utaratibu wa uombaji ukimbizi  
hufanya kazi yao kwa maarifa na makini. Hata hivyo, kama unaona 
kwamba huja hudumiwa vizuri na shirika, unaweza kuwasilisha 
malalamiko kwenda kwa moja ya mashirika, mwanasheria wako au 
mfanyakazi wa VluchtelingenWerk wanaweza kukusaidia.


