
Kwa nini umepata kipeperushi hiki?
Umeomba hifadhi katika nchi ya Uholanzi. Hiyi ndiyo hatua ya kwanza ya 
kujiandikisha. Kwa hatua hiyi unaandikwa na polisi inachunguza utambulisho 
wako. Kwa kipindi hiki unachunguzwa pia kwa hali ya afya yako na unapewa 
mahojiano ya kwanza na IND. Na juu ya hapo unapewa na muda wa 
kupumzika kwa safari yako na kuandaa kwa Utaratibu Mkuu wa Hifadhi. 
Utapata angalau siku sita. Mda huu unaitwa mda wa kupumzika na 
matayarisho (RVT).

Kipeperushi hiki kinaelezea hatua kwa hatua nini kinafua utaratibu wa hifadhi.
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Kabla ya utaratibu 
wako wa hifadhi kuanza



Hatua ya 1: maombi na usajili

Umejileta kwenye kituo cha maombi cha Ter Apel. Watumishi wa 
Kituo cha Uhamiaji na Asili (IND) wataandika  habari yako yote.Na 
utajaza fomu kwenye karatasi ama kwenye komputa. Fomu hiyo 
ndiyo msingi wa mahojiano yako ya  kwanza na IND utoyopewa .  
Baadaye Alafu utaelekea kwenye Kituo cha polisi wa wageni (AVIM) 
hapo Ter Apel, ama pahali pengine.

Wafanyakazi wa Polisi wa Wageni wanaandikisha habari yako binafsi 
kama vile jina lako, tarehe ya kuzaliwa na utaifa. Pia wao wanatafuta 
kwenye mavazi yako na mizigo yako na kuchukua picha pamoja na 
alama za vidole vyako. Umepewa kipeperushi na maelezo ya sababu 
ya kuchukuliwa vidole. 
Wafanyakazi wa Polisi wa wageni 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, boardengpass, vyeti, uamuzi au kipengele cha 
gazeti? Inabidi unapokea hizi taarifa wakati wa usajili au omba 
taarifa hizi kabla ya utaratibu wako ya hifadhi kuanza.
Mfanyakazi wa VluchtelingenWerk anaweza kukusaidia.

Vreemdelingenpolitie: (AVIM: Polisi wa Wageni) iko chini ya 
polisi ya Uholanzi na inasimamia wageni wa Uholanzi.

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

Wataalam wanachunguza ukweli wa vitambulisho na kartasi za utaifa 
vyako. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND: Huduma ya Uhamiaji 
na Uraia) itatumia taarifa hizi kutathmini maombi yako. 

Hatua ya 2: Utafiti wa kifua kikuu

Kifua kikuu (TB) ni ugonjwa mbaya ambao ni kawaida duniani. 
Inawezekana pia katika nchi unayotoka. Watu wenye kifua kikuu 
wazi wanaweza kuwaambukiza wengine, kwa mfano, kwa kukohoa 
au kupiga chafya. Kwa hiyo  inawezekana upimwe wakati wa 
uandikishaji katika Ter Apel juu ya ugonjwa huu. Kifua kikuu ni 
ugonjwa wa kuambukiza ambayo kwa kawaida ni katika mapafu. 
Kwa hiyo, utafiti lina kufanya picha ya kifua. Kama una kifua kikuu, 
unapata madawa hapa Uholanzi. Utaratibu hifadhi kuanza katika 
kesi hiyo baada kutunzwa kwa ugonjwa hiyo.

Hatua ya 3: Ishara ya maskilizo

Mahojiano ya kwanza na IND inaitwa “aanmeldgehoor” mahojiano 
ya kujiandikisha. Kwa kipindi hiki, IND itakuuliza maswali ipate 
kuelewa  majina (utambulisho wako) yako na pahali unapotoka. 
Kwa kipindi hiki IND inatumiya fomu umejaza wakati 
umejiandikisha. Je! umeomba hifadhi pamoja na muke ao mume 
wako? Kila mmoja wenu atapewa mahojiano upande wake pekee. 
Unawatoto wa umri 15 ao zaidi? Nawo pia watapewa mahojiano 
binafsi.   

Utaulizwa swali kuhusu ndugu zako, dini, kabila, elimu uliyo fata, 
kazi ulikuwa nayo, na vitambulisho vya njia. Ebu upane majibu ya 
kweli inayo kutambulisha, usipane majibu yenye inaandikwa kwa 
vitambulisho umejisaidisha kusafiri (vya wongo). Na uleze pia 
wakati umetumiya jina alias (jina la bandia). Umeamuwa kupana 
data za wongo kwa IND? Hiyi inaweza kukuletea matatizo kwa 
uombi wa hifadhi yako. Wakati wa mahojiano ya kusikilizwa hakuna 
maswali ya sababu ya ukimbizi wako kwa Uholanzi. Ripoti ya 
mahojiano unaipewa kupitia mwanasheria wako.
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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

Taarifa binafsi na hati yako ni muhimu kwa ajili ya kutathmini 
ombi lako la hifadhi. Kuwa kamili na kuthibitisha kwamba 
taarifa zimeandikwa kamili na sahihi. Usitupe taarifa binafsi. 
Serikali ya uholanzi haitawahi ambia serikali ya nchi yako ya 
kwamba umeomba ukimbizi hapa Uholanzi.



Mkalimani
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 kusikuwepo kutoelewana kati yako na mkalimani kotokea 
kwa jinsi haukuelewa maswali.

Hatua ya 4: Malazo

Utapokea malazi, chakula na huduma za afya kutoka serikali ya 
Uholanzi kuanzia utakaposajiliwa na Polisi wa wageni. Usajili wako 
na Utafiti wa kifua kikuu hauchukui zaidi ya siku tatu. Katika ofisi ya 
Polisi wa wageni katika Ter Apel kuna kituo cha Ofisi Kuu ya malazi 
ya watafutaji wa hifadhi (COA). Hapa unaweza kulala.

Baada ya maombi, usajili na ishara ya mahojiano IND utapelekwa 
kituo kingine cha COA. Kituo hiki kipo karibu na ofisi ya Huduma ya 
Uhamiaji na Uraia (IND) ambayo inatibu maombi yako kwa ajili ya 
hifadhi.
Wakati unapoishi kwenye kituo cha maombi cha COA utaalikwa 
kwenye kituo cha afya. Mwaliko huu utahusu afya yako na 
magonjwa ambayo uko nayo. Hiyo ni kukuwezesha kupata 
matibabu ambayo unahitaji.

Hatua ya 5: maelezo

Unaweza kupumzika katika kituo cha malazi cha COA kwa safari 
yako nchini Uholanzi. Unaweza pia kujiandaa kwa ajili ya Utaratibu  

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA: Ofisi Kuu ya 
mapokezi ya watafutaji hifadhi) hushughulikia mahali pa 
kulala na usalama kwa waomba hifadhi katika kituo cha 
mapokezi nchini Uholanzi. COA inahakikisha unapata sehemu 
ya kulala, chakula na bima ya matibabu. Kama unahitaji 
kuonana na daktari, COA inaweza kukusaidia. COA ni shirika 
huru na haamui juu ya maombi yako ya hifadhi. 
 www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers GZA (Kituo cha afya ya 
watafuta hifadhi) ni shirika linaloweza kukusaidia 
unapokuwa mgonjwa au unapohitaji matibabu. GZA ipo 
katika kila kituo cha mapokezi cha COA. GZA inaweza 
kukusaidia ili upate jinsi ya kumwona msaidizi wa daktari, 
mwuuguzi, mshauri wa afya ya akili kutoka kituo cha afya ya 
akili Uholanzi, ama daktari.  www.gzasielzoekers.nl

Mkuu wa Uhifadhi. Katika hali fulani, muda wa RVT unaweza 
simama na uingie katika taratibu ya hifadhi mara moja. Hapa 
VluchtelingenWerk itakupa maelezo kuhusu utaratibu wa hifadhi na 
ushauri wa kiafya. Wakati wa mazungumzo hayo kuna mkalimani 
atatafsiri kila kitu wewe au mfanyakazi kwa VluchtelingenWerk 
wanayosema. Pia unapata kipeperushi ambapo unaweza kusoma 
kila kinachotokea wakati wa utaratibu wa hifadhi. Wafanyakazi wa 
VluchtelingenWerk wanakutaarifu na kukusaidia wakati wa 
utaratibu wa hifadhi. Huduma za VluchtelingenWerk ni bure. 
Habari zako zitashughulikiwa kwa siri.

Hatua ya 6: ushauri wa kiafya
 

Wakati wa uchunguzi, muuguzi anaweza kuuliza maswali.
Kuna mkalimani katika mahojiano na muuguzi. Mkalimani 
anatafsiri mazungumzi yote kati yako na muuguzi wakati wa 
mahojiano hiyi. Kwa kawaida hii inafanyika katika simu: mkalimani 
hatakuwepo binafsi. 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. Wakati wa utaratibu wa hifadhi, IND itazingatia hii 
habari juu ya hali yako ya afya.

Ni muhimu kwamba wewe ni waaminifu juu ya matatizo yoyote ya 
kisaikolojia na kimwili na kumwambia muuguzi au daktari. Kama 
una makovu, ni muhimu kwa taarifa kwa muuguzi. 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. Ushauri huu wa daktari ni tafauti 
na huduma ya matibabu wakati wa kukaa katika kituo cha COA.

Hatua ya 7: msaada wa mwanasheria

Utapewa mwanasheria kukusaidia wa utaratibu wa hifadhi. 
Mwanasheria huyu ni huru kutoka serikali ya Uholanzi. 
Unapata mwaliko kutoka Raad voor Rechtbijstand (Bodi ya Msaadi 
wa Sheria) kwa mkutano na mwanasheria wako. Si lazima kutafuta 
mwanasheria binafsi. Kwa sababu suala la utaratibu wa hifadhi ni 
mfupi, Raad voor Rechtsbijstand hutoa mwanasheria wakati huo.
Je, unasaidiwa na mwanasheria, elezea wakati wa Ishara ya 
maskilizo.
Angalia vizuri kila asubuhi kama kuna barua zimefika kwa ajili yako!

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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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)

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.

Mkutano wa kwanza na mwanasheria wako ni muhimu sana kwa 
utaratibu wako wa hifadhi na kwa hiyo ni lazima usikose. Katika 
mazungumzo haya, mwanasheria anakuandaa wewe kwa 
mahojiano na IND. Mkutano huu wa maandalizi na mwanasheria 
wako utafanyika katika ofisi ya mwanasheria. Utapokea maelekezo 
na tiketi ya treni au basi bure ya kusafiri kwenda kwa mwanasheria 
wako. Wakati wa mazungumzo hayo mkalimani atatafsiri kila kitu 
ambayo wewe na mwanasheria wako mmeongea. Hulipi kwa 
msaada wa mwanasheria wako. Habari zako zitashughulikiwa kwa 
siri.

Utaratibu wa hifadhi

Baada ya kusajili katika Polisi wa wageni itachukua angalau siku sita 
kabla ya mahojiano ya kwanza kwa IND. Kwa kawaida inachukua 
muda mulefu. Kwenye kituo cha COA utapata barua ambayo IND 
inakuita kwa ajili ya mahojiano huu wa kwanza. Taarifa zaidi 
kuhusu utaratibu wa hifadhi, utapata ndani ya siku chache kutoka 
VluchtelingenWerk (tazama hatua ya 5).

Kuondoa maombi yako

Unaweza kuondoa maombi yako wakati wowote.
Tunakushauri kwa kipindi utaamua kufanya hivyo, kuwasiliana na 
mwanasheria wako au kuwasiliana na IND. Tatizo moja la kuondoa 
maombi yako kutoka IND ni kwamba hutakuwa na haki ya kuishi 
Uholanzi, vinginevyo unaruhusiwa kuishi kwa sababu nyingine.
Wala hutapata sehemu ya malazi na vinginevyo. 

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  

Unaoondoa maombi yako? Hautakubaliwa kuingia nchini.
Inamaanisha hautakubaliwa kusafiri au kuishi katika nchi nyingi za 
Europa. Vinginevyo, unaruhusiwa kuomba upya hifadhi. Hata kama 
umekataliwa kuingia nchini.

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. 

Maswali yanaulizwa mara kwa mara

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.

Voordat uw asielprocedure begint  |  april 2020  |  Swahili 4


