
Pse ju është dhënë kjo broshurë?
Ju aplikoni për azil në Holandë. Atëherë së pari do të hyni në fazën e 
regjistrimit. Në këtë faze do të regjistroheni dhe identifikoheni nga policia. 
Do të merrni gjithashtu kontroll mjekësore dhe do të keni intervistën e pare 
me IND. Tutje do të lejoheni të keni kohë për të pushuar nga udhëtimi dhe 
të përgatiteni për Procedurën e përgjithshme të azilit. Do të keni të paktën 
gjashtë ditë  kohë për këtë. Kjo kohë quhet koha e pushimit dhe afatit të 
përgaditjes (RTV).

Broshura ju shpjegon se çfarë ndodh para se të fillojë procedura e azilit, në 
çdo hap të saj.
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Para fillimit të 
procedurës së azilit



Hapi 2: Testi i tuberkulozit

Tuberkulozi është një sëmundje e rëndë që është e përhapur në 
shumë vende të botës, ndoshta edhe në vendin nga vini ju. Personat 
me tuberkuloz ngjitës mund t’i infektojnë të tjerët, për shembull, 
duke u kollitur ose duke teshtitur. Për këtë arsye, është e mundur që 
të kontrolloheni në Ter Apel  për  këtë   sëmundje  kur të raportoni 
aty. Tuberkulozi është një sëmundje infektive që zakonisht prek 
mushkëritë. Për këtë arsye, kontrolli përfshin një grafi me rreze iks 
të kraharorit tuaj. Nëse tregohet se keni tuberkuloz, do t’ju jepen 
mjekime për t’u kuruar në Holandë. Procedura e azilit do të fillojë 
vetëm pasë trajtimi mjekësor.

Hapi 3: Intervista e regjistrimit

Biseda e parë me, IND-në quhet intervista fillestrae. Këtu  IND ju  
pyetje për të marrë më shumë informacione mbi identitetin dhe 
origjinën dhe udhëtimin tuaj. IND-ja bën këtë në bazë të pyetësorit 
që ju keni plotësuar gjatë regjistrimit. Nëse keni kërkuar azil së 
bashku me bashkëshortin/bashkëshoreten tuaj ose partnerin tuaj, 
secili do të keni një intervistë të veçantë me një punonjës të IND-së. 
Nëse keni fëmijë të moshës 15 vjeç ose më té vjetër? Atëhrë edhe ata 
do të mer.

Ju do të u bëhen pyetje në lidhje me anëtarët e familjes tuaj, fenë, 
kombësinë,arsimimin, punën dhe dokumetet (edhe të udhëtimit). 
Gjithmonë jepni detajet tuaja të vërteta dhe jo ato të një dokumenti 
falco (të udhëtimit). Raportoni gjithashtu nëse keni përdorur 
ndonjë pseudonym (emër fshehës).Nëse ju tregoni informacione të 
pasakta ndaj IND-së apo jepni informacion të rremë? Kjo mund të 
ketë pasoja për kërkesën tuaj për azil. Në një inervistë fillestare nuk 
do të u bëhet asnjë pyetje në lidhje me arsyet tuaja të ikjes për 
në Hollandë.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (Shërbimi i Imigracionit dhe 
Natyralizimit) (IND) është pjesë e Ministerie van Justitie 
(Ministrisë së Drejtësisë së Holandës). Anëtarët e personelit të 
IND-së do të zhvillojnë intervista me ju në lidhje me identitetin 
tuaj, kombësinë, udhëtimin tuaj për në Holandë dhe arsyet pse 
jeni larguar nga vendi juaj. Ata do të vlerësojnë historinë tuaj 
personale dhe situatën në vendin tuaj të origjinës. Më pas ata do 
të vendosin nëse mund të qëndroni në Holandë - ndonjëherë për 
një periudhë të përkohshme - ose nëse duhet të ktheheni në 
vendin tuaj apo të transferoheni në një vend tjetër evropian. 
 www.ind.nl

Hapi 1: Aplikimi dhe regjistrimi

Ju raportoni në qendër e aplikimit në Ter Apel. Oficerët e Shërbimit 
të Imigracionit dhe Natyralizimit (IND) do të regjistrojë detajet tuaja 
personale. Dhe ju do të plotësoni një pyetësor, në letër ose në 
kompjuter. Ky pyetësor ëstë baza për  intervistën tuaj të pare me IND  
që do të keni më vonë. Më pas do të shkoni te Vreemdelingenpolitie 
[Policia për të Huajt] në Ter Apel ose në një vend tjetër.

Ata do të kontrollojnë edhe veshjet dhe bagazhet tuaja, si dhe do të 
marrin fotografitë tuaja dhe do të regjistrojnë gjurmët e gishtave. 
Do t'ju jepet po ashtu një broshurë ku shpjegohet se pse nevojiten 
gjurmët tuaja të gishtave. Punonjësit e policisë së të huajve 
gjithashtu mund të bëjnë pyetje lidhur me. 
• udhëtimin tuaj 
•  nëse keni aplikuar në të kaluarën, këtu ose diku tjetër në Evropë,
•  nëse keni ndonjë anëtar të familjes këtu ose diku tjetër në Evropë.

Dokumentet
Dokumentet janë shumë të rëndësishme për të vlerësuar kërkesën 
tuaj të azilit. A keni ndonjë dokument me vete që mund të vërtetojë 
identitetin tuaj, si p.sh. pasaportë, kartë identiteti, certifikatë lindje 
ose një leje drejtimi automjeti? Ose, a keni ndonjë dokument që 
mund të japë prova për udhëtimin që keni kryer ose arsyet pse po 
aplikoni për azil, si p.sh. bileta avioni, fletëhyrje në avion, diploma, 
një vendim nga gjykata apo një artikull gazete? Dorëzoni këto 
dokumente kur të regjistroheni ose përpiquni t’i merrni këto 
dokumente para se të fillojë procedura e azilit. Një anëtar i 
personelit nga Këshilli Holandez për Refugjatët mund t’ju ndihmojë 
për këtë.

Ekspertët do të kontrollojnë dokumentet e identitetit dhe shtetësisë 
për të verifikuar vërtetësinë e tyre. The Immigratie- en
Naturalisatiedienst (Shërbimi i Imigracionit dhe Natyralizimit) (IND) 
i përdor këto dokumente kur vlerëson aplikimin tuaj për azil.
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Vreemdelingenpolitie (Policia për të Huajt, Departamenti i 
Policisë për të Huajt, Identifikimi dhe Trafikimi njerëzor) (AVIM) 
është pjesë e policisë kombëtare holandeze dhe është përgjeg-
jëse për monitorimin e shtetasve të huaj në Holandë.

VluchtelingenWerk Nederland (Këshilli Holandez për Refugjatët) 
është një organizatë e pavarur për të drejtat e njeriut, qëllimi i së cilës 
është të mbrojë të drejtat e azilkërkuesve. Këshilli Holandez për 
Refugjatët mund t’ju japë informacione dhe t’ju shpjegojë 
procedurën e azilit dhe ata janë të pranishëm personalisht për t’ju 
informuar dhe për t’ju mbështetur kur ndiqni procedurën e azilit; ata 
mund t’ju ndihmojnë po ashtu nëse ka probleme me organizatat e 
tjera. Këshilli bashkëpunon ngushtë me avokatin tuaj. Këshilli 
Holandez për Refugjatët nuk merr pjesë në vendimin për aplikimin 
tuaj për azil.  www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Kini parasysh: Detajet tuaja personale dhe dokumentet tuaja janë 
të rëndësishme kur vlerësohet aplikimi juaj për azil. Mos mbani 
asnjë informacion dhe sigurohuni që detajet të shënohen të plota 
dhe të sakta. Mos hidhni asnjëherë asnjë dokument personal. 
Qeveria holandeze nuk do t’u tregojë asnjëherë autoriteteve në 
vendin tuaj të origjinës se ju keni aplikuar për azil në Holandë.



Përkthyes
Ka një përkthyes gjatë bisedave me IND. Punonjësi I IND-së bën 
pyetjet në Hollandisht. Përkthyesi I përkthen këto pyetje në një 
gjuhë të kupueshme për ju. Përkthyesi përkthen p:ergjigjet tuaja në 
Hollandisht. Përkthyesi është I pavarur dhe nuk ka asnjë ndikim në 
vendimin për kërkesën tuaj për azil. Tregoni menjëherë nëse ju dhe 
përkthyesi nuk e kuptoni mire njëri tjetër. Ind do të caktojë një 
përkthyes tjetër. Është e rëndësishme që të mos lindin keqkuptime 
sepse nuk e kuptoni saktë pyetjen.

Hapi 4: Pritja

Që nga momenti që jeni regjistruar pranë Policisë për të Huajt do 
t'ju ofrohet strehim, ushqim dhe kujdes mjekësor në Holandë. 
Raportimi, regjistrimi dhe kontrolli për tuberkuloz nuk do të zgjasë 
më shumë se tre ditë maksimumi. Agjencia Qendrore për Pritjen e 
Azilkërkuesve (COA) ka një qendër pritje pranë zyrës së Policisë për 
të Huajt në Ter Apel. Ju do të strehoheni këtu.

Pas raportimit, regjistrimit dhe intervistës së regjistrimit me 
IND-në, do të transferoheni në një qendër tjetër pritje që 
administrohet nga Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Agjencia 
Qendrore për Pritjen e Azilkërkuesve) (COA). Kjo qendër e 
azilkërkuesve do të jetë pranë Shërbimit të Imigracionit dhe 
Natyralizimit, ku do të trajtohet edhe aplikimi juaj për azil.
Kur të qëndroni në qendrën e pritjes së COA-s, do të merrni një ftesë 
për të zhvilluar një intervistë mjekësore në qendrën shëndetësore. 

Kjo intervistë do të zhvillohet në lidhje me shëndetin dhe çdo 
problem mjekësor që mund të keni: qëllimi i saj është të garantojë 
se keni marrë kujdesin e duhur mjekësor gjatë qëndrimit tuaj në një 
qendër pritje të COA-s.

Hapi 5: Informacione

Në qendrën e pritjes së COA-s mund të pushoni pas udhëtimit tuaj 
për në Holandë. Si dhe mund të përgatiteni për Procedurën e azilit. 
Në situata të caktuara, RTV mund të anulohet ose të mbyllet dhe ju 
do të drejtoheni menjëherë te Procedura e azilit. Në qendrën e 
pritjes, Këshilli Holandez për Refugjatët do t'ju informojë për 
procedurën e azilit dhe për raportin mjekësor (shikoni më poshtë). 
Një përkthyes do të jetë po ashtu i disponueshëm gjatë këtij takimi 
për të përkthyer çdo gjë që thuhet mes jush dhe personit nga 
Këshilli Holandez për Refugjatët. Ju do të merrni po ashtu një 
broshurë që ju tregon se çfarë do të ndodhë gjatë procesit të 
procedurës tuaj të azilit. Personeli në Këshillin Holandez për 
Refugjatët do t'ju ndihmojë dhe do t'ju mbështesë gjatë procedurës 
së azilit. Shërbimet e Këshillit Holandez për Refugjatët jepen falas. 
Informacionet tuaja do të trajtohen në mënyrë të fshehtë.

Hapi 6: Raporti mjekësor

Infermieri do t'ju bëjë disa pyetje gjatë kontrollit tuaj mjekësor. Një 
përkthyes do të jetë I prnishëm gjatë  bisedës Përkthyesi përkthen 
çdo gjë çfarë ju dhe infrmiera thoni njëri tjetrit gjatë bisedës. 
Shpesh kjo bëhet me telefon: përkthyesi nuk është i pranishëm 
personalisht. Kur të jetë e nevojshme, infermieri do t'ju drejtojë te 
një mjek për një kontroll të mëtejshëm. Infermieri ose mjeku do t'ia 
përcjellin rezultatet e ekzaminimit IND-së. Por vetëm me pëlqimin 
tuaj. IND-ja do ta marrë parasysh gjendjen tuaj shëndetësore gjatë 
procedurës së azilit.

Është e rëndësishme që të tregoheni të sinqertë për çdo problem 
mendor ose fizik që mund të keni dhe që t'i tregoni infermierit ose 
mjekut për to. Është po ashtu e rëndësishme që t'i tregoni 
infermierit për çdo shenjë trupore që mund të keni. Raporti i 
kontrollit mjekësor është konfidencial. Kontrolli mjekësor nuk 
është i detyrueshëm. Ju nuk duhet të paguani për kontrollin 
mjekësor.

Tregojini infermierit nëse nuk dëshironi ta kryeni kontrollin 
mjekësor. Në një rast të tillë, IND-ja nuk do të mund ta marrë 
parasysh gjendjen tuaj shëndetësore gjatë procedurës së azilit. Ky 
raport mjekësor është i veçantë dhe i ndarë nga kujdesi mjekësor që 
është i disponueshëm për ju kur mbërrini në qendrën e 
azilkërkuesve të COA-s.

Voordat uw asielprocedure begint  |  april 2020  |  Albanees 3

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Agjencia Qendrore për 
Pritjen e Azilkërkuesve) (COA) është përgjegjëse për pritjen dhe 
udhëzimin e azilkërkuesve në Holandë. Agjencia COA sigurohet 
që t’ju ofrohet një strehim, ushqime dhe sigurimi shëndetësor. 
Nëse keni nevojë për të kontaktuar me një mjek, agjencia COA 
mund t’ju ndihmojë. Agjencia COA është një organizatë e pavarur 
dhe nuk merr vendime për aplikimin tuaj për azil.  www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) (Kujdesi Shëndetësor për 
Azilkërkuesit) është organizata e kujdesit shëndetësor që mund 
t’ju ndihmojë nëse jeni të sëmurë ose nëse keni ndonjë pyetje në 
lidhje me shëndetin tuaj. Në ose në afërsi të çdo qendre pritjeje të 
COA-s ka një qendër të GZA-së. Ajo mund të organizojë një takim 
me një ndihmësmjek, infermier, një mjek ose një infermier të 
kujdesit shëndetësor mendor.  www.gzasielzoekers.nl

Në pikën e pritjes, do të zhvilloni një takim me një infermier nga 
Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (Shërbimi Mjeko-
ligjor i Utrecht-it) (FMMU). Ky infermier do t’ju pyesë nëse jeni të 
gatshëm të kryeni një kontroll mjekësor. Qëllimi i këtij kontrolli 
është të përcaktojë nëse keni probleme mendore ose fizike që 
mund të ndikojnë në intervistat tuaja me IND-në.



Ky botim është një prodhim i përbashkët nga:
Agjencia Qendrore për Pritjen e Azilkërkuesve (COA) 
Shërbimi i Riatdhesimit dhe Largimit (DT&V) 
Shërbimi i Imigracionit dhe Natyralizimit (IND)                  
Bordi i Ndihmës Ligjore (RVR) 
Këshilli Holandez për Refugjatët (VWN)
Departamenti I policies për të huajt, 
identifikimit dhe trafikimit të personave (AVIM)
Policia ushtarake mbretërore (KMaR) 
Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) 

Porositur nga:
Drejtoria për Politikën e Migrimit në Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Sigurisë www.rijksoverheid.nl

Nga përmbajtjet e këtij botimi nuk përftohet asnjë e drejtë. Nëse 
përkthimi sjell ndryshime interpretimi, versioni në holandisht do 
të ketë përparësi.

Hapi 7: Ndihma nga një avokat

Një avokat do t'ju ndihmojë gjatë procedurës së azilit. Ky avokat 
punon i pavarur nga qeveria holandeze. Nuk është e nevojshme të 
kërkoni vetë për një avokat: do të merrni një ftesë për një takim me 
avokatin tuaj nga Raad voor Rechtsbijstand (Bordi i Ndihmës 
Ligjore). Bordi i Ndihmës Ligjore sigurohet që t'ju caktohet një 
avokat në kohën e duhur pasi kufijtë kohorë për procedurën e azilit 
janë shumë të shkurtër. Nëse një avokat po ju ndihmon tashmë, 
përmendeni këtë fakt gjatë intervistës për regjistrimin.

Sigurohuni që të kontrolloni çdo ditë nëse keni ndonjë letër! Takimi 
i parë me avokatin tuaj është shumë i rëndësishëm për procedurën 
tuaj të azilit: sigurohuni që të jeni i pranishëm. Në këtë takim, 
avokati do t'ju përgatitë për intervistat me IND-në. Avokati do ta 
zhvillojë këtë takim përgatitor me ju në zyrë. Do të merrni një hartë 
dhe udhëzime se si ta gjeni zyrën e avokatit, si dhe një biletë treni 
ose autobusi për të shkuar atje. Një përkthyes do të jetë po ashtu i 
disponueshëm gjatë këtij takimi për të përkthyer çdo gjë që thuhet 
mes jush dhe avokatit tuaj. Ju nuk duhet të paguani për ndihmën e 
avokatit. Informacionet tuaja do të trajtohen në mënyrë të fshehtë.

Procedura e azilit

Pasi të keni raportuar te Policia për të Huajt, duhen të paktën 
gjashtë ditë para se të zhvilloni intervistën e parë me IND-në. Në të 
vërtetë, zgjatë më shumë. Gjatë kohës që jeni në qendrën e pritjes së 
COA-s, do të merrni një letër nga IND-ja që ju fton në këtë intervistë 
të parë. Do të merrni po ashtu informacione të mëtejshme për 
procedurën e azilit nga Këshilli Holandez për Refugjatët brenda disa 
ditëve (shikoni Hapin 5).

Tërheqja nga aplikimi juaj

Mund të tërhiqeni nga aplikimi juaj në çdo kohë që dëshironi. Ne ju 
rekomandojm në këtë rast  që të kontaktoni me avokatin tuaj ose 
drejtpërdrejt me IND-në . Një pasojë e tërheqjes nga aplikimi juaj 
për IND-në është se nuk do të keni më të drejtë të qëndroni në 
Holandë, përveçse kur lejohet të qëndroni për arsye të tjera. Nuk do 
të keni të drejtë as për strehim ose shërbime të tjera përkatëse. Po e 
tërhiqni aplikimin tuaj? Atëherë ka mundësi që të vendoset një 
ndalim për hyrjen për ju. Ky ndalim aplikohet në shumicën e 
shteteve evropiane dhe mund të mos arrini të hyni më në këto 
shtete. Si dhe nuk mund të jetoni në to. Mund të aplikoni edhe një 
herë tjetër për azil pasi ta keni tërhequr aplikimin tuaj për azil.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale

Të dhënat personale janë të gjitha llojet e informacioneve për ju. 
Organizatat që kanë bashkëpunuar për këtë broshurë janë të 
renditura më poshtë. Këto organizata i administrojnë të dhënat 
personale gjatë përpunimit të aplikimit, të njoftimit ose të kërkesës 
suaj. Ato ju pyesin për detajet tuaja dhe pyesin po ashtu organizata 
të tjera ose persona të tjerë për këto, nëse është e nevojshme. Këto 
organizata i përdorin dhe i ruajnë detajet tuaja dhe i transmetojnë 
ato tek organizatat e tjera nëse kjo kërkohet nga ligji. Legjislacioni 
për privatësinë përfshin detyrime për organizatat që përpunojnë të 
dhënat tuaja. Për shembull, ato duhet t'i administrojnë të dhënat 
tuaja në mënyrë të sigurt dhe me kujdesin e duhur. Ligjet për 
privatësinë kanë përcaktuar po ashtu të drejtat tuaja, për shembull:
• për t'u këshilluar për të dhënat që mbahen nga organizatat;
•  për të ditur se çfarë bëjnë organizatat me të dhënat tuaja dhe 

arsyen pse;
• për të ditur se cilave organizata u janë transmetuar të dhënat tuaja.
Dëshironi të dini më shumë për përpunimin e të dhënave tuaja 
personale dhe të drejtat tuaja? Shikoni faqet e internetit të 
organizatave. 

Pyetjet e shpeshta

Keni ende ndonjë pyetje pas leximit të kësaj broshure informuese?

Këto pyetje mund t'ua drejtoni avokatit tuaj ose një prej anëtarëve të 

personelit të COA-s, IND-së ose Këshillit Holandez për Refugjatët.

Keni ndonjë ankesë?

Të gjitha organizatat që janë të përfshira në procedurën e azilit punojnë me 

kujdes dhe në mënyrë profesionale, por mund të paraqisni një ankesë nëse 

mendoni se nuk jeni trajtuar si duhet nga një prej organizatave. Avokati juaj 

ose dikush nga Këshilli Holandez për Refugjatët mund t'ju ndihmojnë për 

këtë.
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Raad voor Rechtsbijstand (Bordi i Ndihmës Ligjore) siguron që të 
merrni ndihmën e një avokati nëse nuk mund ta paguani vetë një 
të tillë. Avokati është një këshilltar i pavarur ligjor, i cili është i 
gatshëm t’ju ndihmojë gjatë procedurës së azilit, dhe ai nuk është 
i punësuar nga Bordi i Ndihmës Ligjore. Avokati do të marrë një 
pagesë nga Bordi i Ndihmës Ligjore për ndihmën që ju ofron.  
 www.rvr.org


