
ཁྱེད་རང་ལ་དྱེབ་ཆུང་འདི་སྤྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཁྱེད་རང་ལ་དྱེབ་ཆུང་འདི་སྤྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 
ཁྱེད་རང་ནྱེ་ཐར་ལྱེན་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ཞུ་བར་དང་པྲོ་ཉེྱེ་རྟོྲོག་ལས་ཁུངས་སུ་་མངི་
འགྲོད་བྱེྱེད་དགྲོས་དང་དྱེར་ཁྱེད་རང་ག་ིངྲོས་འཛིིན་ལག་འཁྱེར་ལྟར་ནང་འཇོྲོག་
རྒྱུ། ལམ་བར་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིསྐུ་ངལ་གསྲོ་རྒྱུ་དང་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་
ཀྱི་ིསྔོྲོན་འགྲོྲོའ་ིའཆར་ཅོན་རྣམས་གྲོ་སྒྲིགི་གནང་ཆྱེད་དུས་ཚདོ་སྤྲོད་ཡོྲོད། དྱེ་
དག་བསྒྲུབ་པར་ཉུང་མཐའ་ཉེནི་དྲུག་ག་ིདུས་ཡུན་ཡོྲོད། འད་ིལ་ངལ་གསྲོ་དང་
གྲོ་སྒྲིགི་ག་ིདུས་ཡུན་ཡོང་ཟེྱེར། དྱེབ་ཆུང་འདསི་ཁྱེད་རང་ལ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་
ལུགས་མ་གཉེྱེར་གྲོང་ལ་གང་བྱེྱེད་དགྲོས་མནི་རྣམས་དུས་རམི་བཞིནི་གསལ་
བཤད་བྱེས་ཡོྲོད། 
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  སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་འགྲོ་

མ་འཛུགས་པའི་སྔོྲོན་དུ།



ཡུལ་མ་ིགྲོལ་འཇུག་ཞིབས་ཞུ་ཁང་ག.ིདམགིས་གསལ་མཁས་དབང་ག་ི་པྱད་ཞིབི་བྱེྱེད་རྒྱུ་དང་ངྲོས་

འཛིནི་ལག་འཁྱེར་དྱེ་ཡོང་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ཐག་བཅོྲོད་ནང་བྱེད་སྤྱོྲོད་བྱེྱེད་རྒྱུ།

ཐུགས་སྣང་།ཐུགས་སྣང་། ཁྱེད་རང་སྒེྱེར་གྱི་ིལྲོ་རྒྱུས་དང་ཡོགི་ཆ་ཁག་སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྙན་ཞུ་ཞིབི་འཇུག་བྱེྱེད་

དུས་གལ་ཆྱེ་ཆགས་ཀྱི་ིཡོྲོད། ལྷག་ལུས་མྱེད་པར་ཁྱེད་རང་ག་ིལྲོ་རྒྱུས་གནས་ཚུལ་རྣམས་མ་ནྲོར་

བར་ཡོ་ིགྱེར་འགྲོད་ཐུབ་པ་བྱེྲོས། རང་ག་ིཡོགི་ཆ་རྣམས་བྲོར་བརླག་ཏན་ནས་ཤྲོར་མ་བཅུག  ཧོྲོལནྜ་

གཞུང་གསི་ཁྱེད་རང་ག་ིལུང་པའ་ིདབང་འཛིནི་པ་དག་ལ་ཁྱེད་རང་འདརི་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ཞུ་ཡོ་ི

ཡོྲོད་པ་ཏན་ནས་ཤྲོད་ཀྱི་ིམྱེད།

རམི་པ་གཉེསི་པ། གློྲོ་ནད་བརྟོག་དཔྱད། རམི་པ་གཉེསི་པ། གློྲོ་ནད་བརྟོག་དཔྱད། 
གློྲོ་ནད་ན་ིའཛིམ་གློངི་ཡུལ་ལུང་མང་པྲོ་ཞིགི་ལ་འཆར་ཅོན་དུ་ཡོྲོད་པའ་ིཉེྱེས་ཚབས་ཅོན་གྱི་ིནད་

ཅོགི་ཡོནི་པས་ཁྱེད་རང་ཡོྲོང་སའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དྱེར་ཁབ་ཡོྲོད་སྲིདི། གང་ཡོནི་ཟེྱེར་ན། བག་མྱེད་

ཀྱིསི་གློྲོ་རྒྱག་པ་དང་ཧོབ་སྦྲིདི་རྒྱག་པ་སྲོགས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་ནས་ནད་དྱེ་གཞིན་ལ་འགྲོ་ཡོ་ིཡོྲོད། རྒྱུ་

མཚན་དྱེར་བརྟོྱེན་ཁྱེད་རང་ Ter Apel ལ་ནད་བརྟོག་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞིགིས་ཏྱེ་དབྱེྱེ་སྱེལ་བྱེྱེད་

ཀྱི་ིརྱེད། གློྲོ་ནད་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་གློྲོ་བར་སྐྱྲོན་ཤྲོར་གྱི་ིཡོྲོད་པས་ནད་གཞི་ིངྲོས་འཛིནི་ཆྱེད་བྲང་ཁྲོག་

གློྲོག་པར་རྒྱག་ག་ིཡོྲོད། གལ་སྲིདི་ཁྱེད་རང་ནད་ཡོྲོད་པའ་ིརྟོགས་མཚན་ཐྲོན་ན་སྨན་གྱི་ིདུས་ཡུན་

ཞིགི་འགྲོ་བཙུགས་ཏྱེ་སྨན་བཅོྲོས་ནྱེདྷརལྱེནྜ་ (Nederland) ལ་གནང་ག་ིརྱེད། སྨན་བཅོྲོས་

ཚར་ནས་མ་གཏྲོགས་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ཀྱི་ིལས་དྲོན་གཉེྱེར་གྱི་ིམྱེད། 

རིམ་པ་གསུམ་པ། ཐྲོ་འགྲོད་བཅོར་འདི། རིམ་པ་གསུམ་པ། ཐྲོ་འགྲོད་བཅོར་འདི། 
ཐྲོ་འགྲོད་བཅོར་འདའི་ིསྐབས་སུ་གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་མའི་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) གསི་རྒྱུན་ལྡན་ཁྱེད་རང་ག་ིངྲོས་

འཛིནི་དང་ལུང་ཁུངས་ཀྱི་ིསྐྲོར་ཁྲོ་ན་ལ་བཀའ་འད་ིགནང་བ་དང་། སྐབས་རྱེ་ཁྱེད་རང་ཡུལ་

ལུང་བྱེྱེ་བྲག་པ་ཞིགི་ནས་བྲྲོས་བྱེྲོལ་དུ་ཡོྲོང་དྲོན་གང་ཡོནི་ཟེྱེར་བ་ལྟ་བུའ་ིཁ་སྐྲོང་ག་ིད་ིབ་འད་ིཡོྲོང་། 

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་གསི་རང་ག་ིབཟེའ་ཟླའམ་ཡོང་ན་ནང་མ་ིསྤུན་ཆྱེད་གཞིན་ལྷན་དུ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་

ཞུ་འབུལ་དུ་བཀྲོད་ཡོྲོད་ན་རྱེ་རྱེ་བཞིནི་བཅོར་འད་ིསྲོ་སྲོར་འདུ་བསྐྲོང་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། དྱེ་བཞིནི་ཁྱེད་

རང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྲོ་༡༥་ལས་སྒེང་ལ་ཡོྲོད་ན་བཅོར་འད་ིལྲོགས་སུ་འཚགོས་དགྲོས། 

དྱེ་མ་ཟེད་ཁྱེད་རང་ལ་ནང་མ་ིསྤུན་ཆྱེད་སྐྲོར་། ཆྲོས་ལུགས་དད་པའ་ིསྐྲོར་། མ་ི་རགིས་ཚ་ོཁག་

གང་ག་ིཁུངས་ཡོནི་མནི་།འགྲོམི་འགྲུལ་ཡོགི་ཆ་བཅོས་ཀྱི་ིསྐྲོར་། འད་ིབ་འད་ིཀྱི་ིརྱེད། དྱེ་མནི་མངི་

གཉེསི་པ་ཞིགི་འབད་སྤྱོྲོད་བྱེས་ཡོྲོད་ན་ངྱེས་པར་དུ་བཤད་དགྲོས། གལ་སྲིདི་གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་

འམ་མངི་དང་ལྲོ་རྒྱུས་སྲོགས་རྫུས་མ་བཤད་པ་ཡོནི་ན་ཁྱེད་རང་ག་ིསྙན་འབུལ་ཐག་གཅོྲོད་ལ་

འགལ་རྐྱེྱེན་ཡོྲོང་ག་ིརྱེད། ཡོནི་ནའང་བཅོའ་འད་ིའདའི་ིསྐབས་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེནཊེྱེ་ལ་བྲྲོས་

བྱེྲོལ་དུ་ཡོྲོང་དགྲོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་བཀའ་འད་ིགནང་ག་ིམྱེད། ཁྱེད་རང་ག་ིཁྲིམིས་བརྩོྲོད་པའ་ིརྒྱུད་

ཁྱེད་རང་ལ་བཅོར་འད་ིསྙན་མཐྲོ་ངྲོ་བཤུས་ཞིགི་འབྱེྲོར་ཀྱི་ིརྱེད།

སྐད་སྒྱུར།སྐད་སྒྱུར།

གནས་སྤོྲོས་ཡུལ་མའི་ིགྲོལ་འཇུག་(IND) སྲི་ིཞུ་ཁང་ག་ིལས་བྱེྱེད་ཀྱི་ིབཅོར་འདའི་ིསྐབས་སུ་ནྱེ་

རྡར་ལནཊེྱེ་སྐད་དུ་ད་ིབ་གནང་བ་སྐད་སྒྱུར་བས་དྱེ་དག་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐད་དུ་སྒྱུར་ཀྱི་ིརྱེད། དྱེ་བཞིནི་

ཁྱེད་ཀྱི་ིལན་རྣམས་ཁྲོང་ཚའོ་ིསྐད་དུ་ཕར་བསྒྱུར་གྱི་ིརྱེད། སྐད་སྒྱུར་བ་ན་ིརང་སྐྱ་བ་ཞིགི་རྱེད། ཁྱེད་

རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོྲོལ་ཐག་གཅོྲོད་ཐྲོག་སྐད་སྒྱུར་ལ་འབྲྱེལ་བ་མྱེད། གལ་ཏྱེ་ཁྲོད་དང་སྐད་སྒྱུར་བ་

གཉེསི་ཀྱི་ིབར་གྲོ་བརྡ་ཡོག་པྲོ་མ་འཕྲོྲོད་ན་དྱེ་མ་ཐག་དུ་ལབ་པ་ཡོནི་ན་ [IND] སྲི་ིཞུ་ཁང་ག་ི

གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ (IND) ན་ིཧོྲོ་ལནྜ་རྒྱལ་སྲུང་དང་བདྱེན་

ལྷན་ཁང་ག་ིསྡེྱེ་ཚན་ཞིགི་ཡོནི་ཞིངི་། སྲི་ིཞུ་ཁང་འདིའ་ིཚགོས་མ་ིཚསོ་ཁྱེད་རང་ག་ིངྲོ་

སྤྲོད་དང་ལུང་ཁུངས་དྱེ་བཞིིན་ཁྱེད་རང་ག་ིལུང་པ་བསྐྱུར་ནས་ཧོྲོནྜ་ལ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ཡོྲོང་

དགྲོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་དཔྱད་ཞིབི་ཀྱི་ིབཅོར་འད་ིདག་གྲོ་སྒྲིགི་གནང་བ་དང་། ཁྱེད་རང་ག་ི

ལུང་པའ་ིགནས་སྟངས་དང་སྒེྱེར་གྱི་ིལྲོ་རྒྱུས་ལ་བསམ་ཞིབི་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། དྱེ་བཞིནི་ཁྲོང་

ཚསོ་ཁྱེད་རང་གནས་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་སྡེྲོད་ཆྲོག་མནི་དང་ཡོང་ན་ངྱེས་པར་དུ་རང་

ཡུལ་ལྲོག་དགྲོས་མནི་ནམ་ཡུ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་ལ་གཏྲོང་དགྲོས་མནི་ཐག་གཅོྲོད་

གནང་ག་ིརྱེད།  www.ind.nl

རིམ་པ་དང་པྲོ། ཐྲོ་འགྲོད་བྱེྱེད་རྒྱུ། རིམ་པ་དང་པྲོ། ཐྲོ་འགྲོད་བྱེྱེད་རྒྱུ། 
ཁྱེད་རང་གསི་ཏྱེར་ཨཔྱེལ་ (Ter Apel) ལ་ཡོྲོད་པའ་ིསྙན་ཞུ་ཁང་དུ་སྙན་ཐྲོ་འགྲོད་དགྲོས། 

གནས་སྤོྲོས་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་(IND) གསི་ཁྱེད་རང་ག་ིམངི་དང་སྐྱྱེས་ལྲོ་ཟླ་

ཚསེ་དྱེ་བཞིནི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ག་ིཁྲོངས་མ་ིཡོནི་མནི་སྲོགས་ཐྲོ་འགྲོད་རྒྱས་པར་བྱེྱེད་པ་དང་། ཤྲོག་

བུ་ཐྲོག་གམ་ཡོང་ན་རྩོསི་འཕྲུལ་གྱི་ིནང་དུ་ད་ིརྩོད་རྱེའུ་མགི་ཅོགི་དགང་དགྲོས། དྱེ་ནས་ཁྱེད་རང་

ཏྱེར་ཨཔྱེལ་ (Ter Apel) ཡོང་ན་ས་ཆ་གཞིན་ཞིགི་ལ་ཡོྲོད་པའ་ིཕྱི་ིམ་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་ལས་ཁུངས་

(Vreemdelingenpolitie) སུ་འགྲོྲོ་དགྲོས།

ད་དུང་ཁྲོང་ཚསོ་ཁྲོད་རང་ག་ིགྲོས་སློྲོག་དང་དྲོས་ཆས་ལ་བརྟོག་དཔྱད་དང་དྱེ་བཞིིན་ཁྲོད་རང་ག་ི

འད་པར་ལྱེན་རྒྱུ་དང་མཛུབ་ཐྱེལ་རྒྱག་བཅུག་པ་དང་། ཁྱེད་རང་ག་ིམཛུབ་ཐྱེལ་ལྱེན་དགྲོས་པའ་ི

འགྲོྱེལ་བཤད་འཁྲོད་ཡོྲོད་པའ་ིདྱེབ་ཆུང་ཞིགི་ཀྱིང་ཁྱེད་རང་ལ་གནང་ག་ིརྱེད། 

ཉེྱེན་རྟོྲོག་པའ་ིཁྱེད་རང་ལ་གཤམ་གསལ་འད་ིབ་གནང་རྒྱུ།

• རང་ག་ིའགྲོམི་འགྲུལ་སྐྲོར།

• དྱེ་སྔོྲོན་ཡུ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་ཞིིག་དུ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ཞུ་མྱོྲོང་ཡོྲོད་མྱེད།

• ནྱེ་ཐར་ལྱེན་དང་ཡུ་རྲོབ་ས་ཁུལ་གཞིན་ལ་ཕ་མ་སྙན་སྤུན་སྲོགས་ཡོྲོད་མྱེད།

ཡོགི་ཆ།ཡོགི་ཆ།

ཁྱེད་རང་ལ་རང་ཉེདི་ངྲོ་སྤྲོད་ཁུངས་སྐྱྱེལ་ཐུབ་པའ་ིཡོགི་ཆ་དཔྱེར་ན་ཕྱི་ིསྐྱྲོད་ལམ་ཡོགི ངྲོ་སྤྲོད་

ལག་ཁྱེར། སྐྱྱེས་ཚསེ་ལག་འཁྱེར། དྱེ་བཞིནི་སྐྱྱེས་ལྲོ་སྐྱྱེས་ཚསེ་ཡོང་ན་ཁ་ལྲོ་བའ་ིལག་འཁྱེར་འད་

ཡོྲོད་དམ། ཡོང་ན་ཁྱེད་རང་ལ་འགྲོམི་འགྲུལ་བྱེས་པའ་ིདཔང་ཡོགི་དང་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ཞུ་དགྲོས་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན། གནམ་གྲུའ་ིའཛིནི་བྱེང་། འཛུལ་ཞུགས་ལག་ཁྱེར། ཤྱེས་ཚད་ལག་འཁྱེར། དྱེ་

བཞིནི་ཁྲིམིས་ཁང་ངམ་གསར་འགྱུར་ལྱེ་ཚན་ལྟ་བུ་ནས་འབྲྱེལ་ཡོྲོད་ཡོགི་ཆ་སྲོགས་མཁྲོ་སྤྲོད་བྱེྱེད་

རྒྱུ་ཡོྲོད་དམ། ཡོགི་ཆ་དྱེ་དག་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ཐྲོ་འགྲོད་མ་བྱེྱེད་སྔོྲོན་ནས་གྲོ་སྒྲིགི་བྱེྱེད་

དགྲོས་པ་དང་དྱེབ་སྐྱྱེལ་བྱེྱེད་དུས་སྤྱོན་འབུལ་གནང་དགྲོས། འདའི་ིཐད་ལ་ཧོྲོ་ལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་

ལྷན་ཁང་ག་ིལས་མ་ིཞིགི་གསི་ཕྱིག་རྲོགས་གནང་ག་ིརྱེད།

ཐུགས་སྣང་། ཁྱེད་རང་སྒེྱེར་གྱི་ིལྲོ་རྒྱུས་དང་ཡོགི་ཆ་ཁག་སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྙན་ཞུ་ཞིབི་འཇུག་བྱེྱེད་

དུས་གལ་ཆྱེ་ཆགས་ཀྱི་ིཡོྲོད། ལྷག་ལུས་མྱེད་པར་ཁྱེད་རང་ག་ིལྲོ་རྒྱུས་གནས་ཚུལ་རྣམས་མ་ནྲོར་

བར་ཡོ་ིགྱེར་འགྲོད་ཐུབ་པ་བྱེྲོས། རང་ག་ིཡོགི་ཆ་རྣམས་བྲོར་བརླག་ཏན་ནས་ཤྲོར་མ་བཅུག  

ཧོྲོལནྜ་གཞུང་གསི་ཁྱེད་རང་ག་ིལུང་པའ་ིདབང་འཛིནི་པ་དག་ལ་ཁྱེད་རང་འདརི་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ཞུ་

ཡོ་ིཡོྲོད་པ་ཏན་ནས་ཤྲོད་ཀྱི་ིམྱེད། ཁྱེད་རང་ག་ིངྲོས་འཛིནི་ལག་འཁྱེར་རྣམས་(IND) གནས་སྤོྲོས་

ཕྱི་ིམ་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་ལས་ཁུངས། ༼AVIM༽ཞིྱེས་པ་ན་ིཕྱི་ིམ་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་ལས་ཁུངས་དང་། མ་ི

རགིས་ངྲོས་འཛིནི་དང་ཕྱིརི་འཚངོ་ཁང་(Vreemdelingenpolitie) བཅོས་ཀྱི་ི

བསྡུས་ཡོགི་ཡོནི།༽ འད་ིན་ིཧོྲོ་ལནྜ་རྒྱལ་ཡོྲོངས་ཀྱི་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་དཔུང་ཚགོས་ཀྱི་ིསྡེྱེ་ཚན་

ཞིགི་ཡོནི་ཞིངི་། ནྱེདྷརལྱེནྜའ་ིནང་ཡོྲོད་པའ་ིཕྱི་ིརྒྱལ་བ་ཚརོ་དྲོ་དམ་འགན་ཁུར་གནང་ག་ི

ཡོྲོད།

ཧོྲོ་ལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་(VluchtelingenWerk Nederland) ན་ིརང་

དབང་འགྲོྲོ་བ་མའི་ིཐྲོབ་ཐང་སྒྲིགི་འཛུགས་ཤགི་རྱེད། དྱེའ་ིདམགིས་ཡུལ་ན་ིསྐྱབས་བཅོྲོལ་

ཐྲོབ་ཐང་འཚལོ་མཁན་ཚ་ོསྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེྱེད་རྒྱུ་དང། ལྷན་ཁང་འདསི་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་

ལུགས་ཀྱི་ིརྒྱུན་རམི་ལ་གནས་ཚུལ་མཁྲོ་སྤྲོད་དང་འབྲྱེལ་བཤད་གནང་བ་དང་། ད་དུང་

སྒྲིགི་འཛུགས་གཞིན་དང་དཀའ་ངལ་ཡོྲོད་ན་ཕྱིག་རྲོགས་གནང་ག་ིཡོྲོད་ལ། ཁྱེད་རང་

ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་དང་མཉེམ་ལས་ཡོག་ཏུ་གཏྲོང་བའ་ིརྲོགས་རམ་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། ལྷན་ཁང་

འདསི་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ལ་ཐྱེ་བྱུས་གང་ཡོང་གནང་ག་ིམྱེད་ཅོངི་

། དམགིས་བསལ་ཆྱེད་ལས་མཁས་པས་ཁྱེད་རང་ག་ིཡོགི་ཆ་རྣམས་ལ་ཁུངས་ལྡན་དཔང་

བཙན་ཡོནི་མནི་ཞིབི་འཇུག་ནན་པྲོར་གནང་ག་ིརྱེད།
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སྐད་སྒྱུར་བ་གཞིན་ཞིགི་གྲོ་སྒྲིགི་བྱེྱེད་ངྱེས་ཡོནི་གང་ཡོནི་ཟེྱེར་ན་ད་ིབ་གང་སྐྲོད་པ་དྱེ་ཚ་ོགྲོ་ནྲོར་མ་

ཐྱེབ་བྱེྱེད་རྒྱུ་ན་ིཧོ་ཅོང་གལ་ཆྱེན་པྲོ་ཡོནི།

རམི་པ་བཞི་ིཔ། སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་། རམི་པ་བཞི་ིཔ། སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་། 
ཁྱེད་རང་ཧོྲོནྜ་དུ་ཕྱི་ིམ་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་ལས་ཁང་དུ་ཐྲོ་འགྲོད་བྱེས་པ་ན་བཟུང་སྡེྲོད་ཁང་དང་ཞིལ་ལག་

དྱེ་བཞིནི་སྨན་གྱི་ིལྟ་རྟོྲོག་ག་ིམཐུན་རྐྱེྱེན་སྦྱོྲོར་གྱི་ིཡོྲོད། ཁྱེད་རང་ག་ིསྙན་ཞུ་དང་ཐྲོ་འགྲོད་གློྲོ་ནད་

བརྟོག་དཔྱད་རྣམས་མང་ན་ཉེནི་གསུམ་ལས་འགྲོར་གྱི་ིམྱེད། ཏྱེར་ཨཔྱེལ་ Ter Apel ་དུ་སྐྱབས་

བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ (Het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA) ལ་ཕྱི་ིམ་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིཉེྱེ་འགྲོམ་ལ་སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་ཞིགི་ཡོྲོད་

དྱེར་ཁྱེད་རང་སྡེྲོད་གནས་བྱེྱེད་ས་དྱེ་ཡོནི། 

གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ (Immigratie en 

Naturalisatiedienst) (IND) དང་ལྷན་དུ་ཐྲོ་འགྲོད་བཅོར་འད་ིདང་སྙན་ཞུ་དང་ཐྲོ་

འགྲོད་ཚར་བའ་ིརྗེྱེས་སུ་ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ག་ིསྣྱེ་ལྱེན་ཁང་

གཞིན་ཞིགི་ལ་གཏྲོང་ག་ིཡོྲོད། ཚགོས་པ་འད་ིན་ིཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ཞུ་སའ་ི

སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་འབྲྱེལ་བ་ཟེབ་པྲོ་ཡོྲོད།

ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོྲོལ་བའ་ིའཕྲོྲོད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་ (COA) དུ་སྡེྲོད་རངི་སྨན་དཔྱད་ཁང་ཞིགི་

ཏུ་འཕྲོྲོད་བསྟྱེན་སྐྲོར་གྱི་ིབཅོར་འད་ིལ་འབྲོད་གནང་ག་ིརྱེད། བཅོར་འད་ིའད་ིན་ིཁྱེད་རང་ག་ི

འཕྲོྲོད་བསྟྱེན་དང་འབྱུང་ཉེྱེན་གྱི་ིལུས་སྱེམས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིསྐྲོར་དང་སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་

ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (COA) དུ་བསྡེད་རངི་ཁྱེད་རང་ལ་སྨན་གྱི་ིལྟ་སྐྱྲོང་འྲོས་ཤངི་འཚམས་པ་

ངྱེས་བརྟོན་བྱུང་ཡོྲོད་མྱེད་སྲོགས་ཀྱི་ིསྐྲོར་རྱེད།

རམི་པ་ལྔ། ལྲོ་རྒྱུས། རམི་པ་ལྔ། ལྲོ་རྒྱུས། 
སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (COA) དུ་ཁྱེད་རང་འདརི་འབྱེྲོར་བས་འགྲུལ་

བཞུད་ཀྱི་ིསྐུ་ངལ་གསྲོ་ཆྲོག་པ་དང་། སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ཀྱི་ིསྔོྲོན་འགྲོྲོའ་ིའཆར་ཅོན་རྣམས་

གྲོ་སྒྲིགི་ཀྱིང་གནང་ཆྲོག སྐབས་རྱེ་(RVT)གིས་ཕྱིརི་འཐྱེན་དང་ཡོང་ན་འཇུག་སྒྲིལི་སྲིདི་པ་རྱེད་

དྱེ། ཁྱེད་ཀྱིསི་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ཀྱི་ིལས་དྲོན་འཕྲོལ་དུ་གཉེྱེར་ཆྲོག དྱེ་བཞིིན་འད་ིགར་

ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་ VluchtelingenWerk Nederland (VWN) གསི་ཁྱེད་

སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། Het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA) སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ན་ིསྐྱབས་

བཅོྲོལ་བའ་ིསྣྱེ་ལྱེན་དང་ལམ་སྟྲོན་གྱི་ིའཁན་ཁུར་གནང་མཁན་ཞིགི་ཡོནི་པ་དང་། ཁྱེད་

རང་ལ་ཞིལ་ལག་དང་འཕྲོྲོད་བསྟྱེན་ཉེྱེན་སྲུང་མཐུན་རྐྱེྱེན་སྦྱོྲོར་གྱི་ིཡོྲོད། གལ་སྲིདི་ཁྱེད་

རང་ལ་སྨན་པ་ལ་བསྟྱེན་དགྲོས་ཡོྲོད་ན་བསྟ་ིནས་ཁང་འདསི་ཕྱིག་རྲོགས་གནང་ག་ིཡོྲོད། 

དྱེས་ན་ཚགོས་པ་འད་ིན་ིརང་དབང་ག་ིསྒྲིགི་འཛུགས་ཤགི་ཡོནི་པ་ལས་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་

བཅོྲོལ་ཞུ་སྟངས་ལ་ཐྱེ་བྱུས་གང་ཡོང་གནང་ག་ིམྱེད།  www.coa.nl

སྐྱབས་བཅོྲོལ་བའ་ིའཕྲོྲོད་བསྟྱེན་(GezondheidsZorg Asielzoekers སྐྱབས་བཅོྲོལ་བའ་ིའཕྲོྲོད་བསྟྱེན་(GezondheidsZorg Asielzoekers 

GZA) GZA) ན་ིཁྱེད་རང་ན་བ་དང་ཡོང་ན་འཕྲོྲོད་བསྟྱེན་སྐྲོར་གྱི་ིདྲོགས་འད་ིའད་ཡོྲོད་ན་

འབྲྱེལ་གཏུགས་བྱེྱེད་སའ་ིསྒྲིགི་འཛུགས་ཚགོས་པ་ཞིགི་ཡོནི། སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་

ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་(COA)ག་ིསྣྱེ་ལྱེན་ཁང་ག་ིཉེྱེ་འགྲོམ་རྱེ་ལ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་བའ་ིའཕྲོྲོད་

བསྟྱེན་(GZA)ཁང་ག་ིའཕྲོྲོད་བསྟྱེན་ལྟྱེ་གནས་རྱེ་བཏབས་ཡོྲོད། སྐྱབས་བཅོྲོལ་བའ་ི

འཕྲོྲོད་བསྟྱེན་(GZA)ཁང་གསི་ཁང་ཚན་སྨན་པ་དང་ཡོང་ན་སྨན་སྦྱོྲོང་ལས་རྲོགས་དང་

སྨན་གཡོྲོག དྱེ་བཞིནི་སྨན་པའ་ིཕྱིག་རྲོགས་བཅོས་གང་རུང་ཞིགི་དང་སྨན་བསྟྱེན་གྱི་ིགྲོ་

སྐབས་སྐྲུན་གྱི་ིཡོྲོད།  www.gzasielzoekers.nl 

རང་ལ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་དང་ནད་བརྟོག་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ིསྐྲོར་ལན་སྤྲོད་གནང་ག་ིརྱེད། 

(གཤམ་ལ་གཟེགིས) ཁྱེད་རང་དང་ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་ག་ིལས་མ་ིམཉེམ་དུ་མཇོལ་

འཕྲོད་གནང་སྐབས་གྲོ་བརྡ་ཡོག་པྲོ་ཡོྲོང་པའ་ིཕྱིརི་སྐད་བསྒྱུར་བའ་ིཐྲོབ་ཐང་ཡོྲོད། ཁྱེད་རང་ལ་

དྱེབ་ཆུང་ཞིགི་ཀྱིང་གནང་ག་ིརྱེད་དྱེའ་ིནང་དུ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་གཉེྱེར་སྐབས་ཀྱི་ིརྒྱུན་

རམི་ནང་གང་བྱུང་ག་ིཡོྲོད་མྱེད་གསལ་བཤད་བྱེས་ཡོྲོད། ད་དུང་ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་

ག་ིལས་བྱེྱེད་ཀྱིསི་ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་དང་ཕྱིག་རྲོགས་གནང་ག་ིརྱེད། ལྷན་ཁང་འདསི་ཁྱེད་ལ་

རྲོགས་རམ་བྱེས་པ་ན་ིརནི་མྱེད་ཐྲོག་གནང་ག་ིཡོྲོད། ཁྱེད་རང་ག་ིལྲོ་རྒྱུས་རྣམས་གསང་བའ་ི

ཐྲོག་ནས་གྲོྲོས་མྲོལ་བྱེྱེད་ཀྱི་ིརྱེད།

རམི་པ་དྲུག་པ། སྨན་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། རམི་པ་དྲུག་པ། སྨན་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། 

སྨན་ཞིབས་འདསི་སྨན་བཅོྲོས་འད་ིརྩོད་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ལ་བཀའ་འད་ིམང་པྲོ་གནང་ག་ིརྱེད་ལ་

སྐད་བསྒྱུར་བས་ཁྱེད་རང་གཉེསི་གྱི་ིབཀའ་མྲོས་རྣམས་སྐད་བསྒྱུར་གནང་ག་ིཡོྲོད། འད་ིརྒྱུན་ལྡན་

ཞིལ་པར་རྒྱུན་ནས་གནང་ག་ིཡོྲོད་པ་མ་གཏྲོགས་སྐད་བསྒྱུར་བ་མ་ིདངྲོས་སུ་ཡོྲོང་ག་ིམྱེད། ད་

དུང་གལ་སྲིདི་སྨན་བཅོྲོས་བརྟོག་དཔྱད་ཇོྱེ་བཟེང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས་བྱུང་ཚ་ེཁྱེད་རང་ལ་སྨན་པ་

གཞིན་འབྲྱེལ་གཏུགས་གནང་ག་ིརྱེད། སྨན་ཞིབས་ཡོང་ན་སྨན་པས་བརྟོག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་

གནས་སྤོྲོས་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ (IND) ལ་བསྐུར་གྱི་ིཡོྲོད། དྱེའང་ཁྱེད་རང་གསི་

མྲོས་མཐུན་ཡོྲོད་ན་མ་གཏྲོགས་གནང་ག་ིམྱེད། སྲི་ིཞུ་ཁང་འདསི་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་གཉེྱེར་

སྐབས་ཁྱེད་རང་ག་ིབདྱེ་འཇོག་ག་ིགནས་སྟངས་ཐད་ལྟ་རྟོྲོག་གནང་ག་ིཡོྲོད། 

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་ལ་ལུས་སྱེམས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་གང་ཡོང་ཡོྲོད་ན་མ་གསང་བར་དང་པྲོར་སྨན་

ཞིབས་ཡོང་ན་སྨན་པ་ལ་ཤྲོད་དགྲོས་པ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆྱེན་པྲོ་ཡོནི། ད་དུང་ལུས་ལ་རྨ་རྗེྱེས་འད་

ཡོྲོད་ན་སྨན་ཞིབས་ལ་གསུངས་དགྲོས་པའང་གལ་ཆྱེ། སྨན་བརྟོག་གྲུབ་འབྲས་ན་ིགསང་བའ་ི

གནས་ཚུལ་ཞིགི་ཡོནི། བརྟོག་དཔྱད་འད་ིཁྱེད་ཚ་ོཚང་མས་ངྱེས་པར་བྱེྱེད་དགྲོས་པ་ཞིགི་མནི། 

གལ་ཏྱེ་བྱེྱེད་ན་ཁྱེད་རང་གསི་འད་ིལ་སྨན་ཡོྲོན་སྤྲོད་དགྲོས་ཀྱི་ིམྱེད། གལ་སྲིདི་ཁྱེད་རང་གསི་ལུས་

ཁམས་བདྱེ་ཐང་ཡོནི་མནི་གྱི་ིབརྟོག་དཔྱད་བྱེྱེད་མ་ིའདྲོད་ན་སྨན་ཞིབས་ལ་གསུང་དགྲོས། ཡོནི་ན་

ཡོང་(IND)ཁང་གསི་ཁྱེད་རང་གསི་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལས་རམི་གཉེྱེར་སྐབས་ཁྲོད་ཀྱི་ིབདྱེ་ཐང་ལ་

ལྟ་སྐྱྲོང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རྱེད། སྨད་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་འད་ིཁྱེད་རང་(COA)ཀྲོ་བ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་

བའ་ིབསྟ་ིགནས་ལ་སྡེྲོད་སྐབས་སུ་ཡོྲོད་པའ་ིའཕྲོྲོད་བསྟྱེན་ལྟ་སྐྱྲོང་གཉེསི་ཐ་དད་ཡོནི།

རིམ་པ་བདུན་པ། ཁྲིིམས་རྩོྲོད་པའི་རྲོགས་རམ། རིམ་པ་བདུན་པ། ཁྲིིམས་རྩོྲོད་པའི་རྲོགས་རམ། 
ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པས་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་གཉེྱེར་སྐབས་ཁྱེད་རང་ལ་རྲོགས་རམ་གནང་ག་ིརྱེད། 

ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་འདིས་རང་དབང་ལྡན་པའ་ིསྒེྲོ་ནས་ཧོྲོལནྜ་གྱི་ིལས་དྲོན་གཉེྱེར་གྱི་ིཡོྲོད། ཁྲིམིས་ཁྲིམིས་

མཐུན་རྲོགས་སྐྱྲོར་ལྷན་ཚོགས་མཐུན་རྲོགས་སྐྱྲོར་ལྷན་ཚོགས་(Raad voor Rechtsbijstand) ཀྱི་ིཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་མཉེམ་

དུ་མཇོལ་འཕྲོད་ཡོྲོང་ཕྱིིར་ཁྱེད་རང་ལ་མགྲོྲོན་ཤྲོག་ཅོགི་འབྱེྲོར་གྱི་ིཡོྲོད། ཁྱེད་རང་རང་གསི་

ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་འཚལོ་དགྲོས་ཀྱི་ིམྱེད། གང་ཡོནི་ཟེྱེར་ན། སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ཀྱི་ིདུས་ཚདོ་

ངྱེས་ཅོན་ཞིགི་ཡོནི་པས་ལྷན་ཚགོས་འདསི་ཁྱེད་རང་ལ་དུས་ཐྲོག་ཏུ་ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་ཞིགི་རག་པ་

ངྱེས་བརྟོན་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། གལ་སྲིདི་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་རྲོགས་རམ་གནང་མཁན་དང་ཐྲོག་

ནས་ཡོྲོད་ན་ཐྲོ་འགྲོད་བཅོར་འདིའ་ིསྐབས་ངྱེས་པར་གསུངས་དགྲོས།

ཉེནི་ལྟར་ཁྱེད་རང་གསི་གློྲོག་འཕྲོིན་འབྱེྲོར་ཡོྲོད་མྱེད་བལྟ་རྒྱུ་མ་བརྗེྱེད་པ་གལ་ཆྱེ། ཁྱེད་རང་ག་ི

ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་དང་ཐྱེངས་དང་པྲོའ་ིའདུ་འཛིམོས་དྱེ་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ལ་

གལ་ཆྱེ་ཆགས་ཀྱི་ིཡོྲོད་པས་དྱེར་ངྱེས་པར་དུས་ཐྲོག་འབྱེྲོར་ཐུབ་པ་བྱེྱེད་དགྲོས། འདུ་འཛིམོས་འདི

་ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་རང་ག་ིལས་ཁུངས་སུ་བསྐྲོང་བ་དང་འདིའ་ིནང་དུ་གཙ་ོབྲོར་གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་

སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་འད་ིགར་ཁྱེད་རང་ཨུ་ཏྱེ་རྱེག་ཊེ་ིཁྲིམིས་དྲོན་གསྲོ་རགི་ཞིབས་ཞུ་ཁང་ཨུ་ཏྱེ་རྱེག་ཊེ་ིཁྲིམིས་དྲོན་གསྲོ་རགི་ཞིབས་ཞུ་ཁང་ 

Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU) ག་ིསྨན་

ཞིབས་དང་ལྷན་དུ་ཐུག་འཕྲོད་ཡོྲོང་བ་དང་ཁྲོང་གིས་ཁྱེད་རང་བརྟོག་དཔྱད་བྱེྱེད་འདྲོད་

ཡོྲོད་མནི་བཀའ་འད་ིགནང་ག་ིརྱེད། བརྟོག་དཔྱད་འདིའ་ིདམགིས་ཡུལ་ན་ིཁྱེད་རང་ག་ི

ལུས་སྱེམས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོང་ཡོྲོད་མྱེད་ངྱེས་གཏན་བཟེྲོ་རྒྱུ་དྱེ་ཡོནི། གང་ཡོནི་ཟེྱེར་

ན། དཀའ་ངལ་འདསི་ཁྱེད་རང་ག་ིའབྱུང་འགྱུར་གནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིགནས་སྤོྲོས་བ་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ི

ཞུ་ཁང་ ཞུ་ཁང་ (IND) ག་ིབཅོར་འད་ིསྐབས་སུ་ཤུགས་རྐྱེྱེན་སྤད་སྲིདི།
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པར་བསྐྲུན་འད་ིགཤམ་གྱི་ིཚགོས་པ་ཁག་ཟུང་འབྲྱེལ་གྱི་ིའདྲོན་སྤོྱེལ་ཞིགི་ཡོནི།པར་བསྐྲུན་འད་ིགཤམ་གྱི་ིཚགོས་པ་ཁག་ཟུང་འབྲྱེལ་གྱི་ིའདྲོན་སྤོྱེལ་ཞིགི་ཡོནི།

སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (COA) 

རང་ཡུལ་ཕྱིརི་སྐྱྲོད་ཞིབས་ཞུ་ཁང་ (DT&V)

གནས་སྤོྲོས་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་། (IND)

ཁྲིམིས་མཐུན་རྲོགས་སྐྱྲོར་ལྷན་ཚོགས། (RVR)

ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་ (VWN)

ཕྱི་ིམ་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་ཁང་བསླུ་ཁྲིདི་འམ་བཙན་ཁྲིདི་ཁྲིིམས་འགལ་བྱེ་སྤྱོྲོད་ལྷན་ཁང། (AVIM)

རྒྱལ་པྲོའ་ིདམག་དཔྲོན་ཉེྱེན་རྟོྲོག (KMar)

རྒྱལ་སྤྱོིའ་ིགནས་ཡུལ་སྤོྲོ་བཤུད་ཚགོ་པ། (IOM)

འགན་དབང་ཐམས་ཅོད་བདྱེ་སྲུང་དང་བདྱེན་སྲིདི་གཞུང་ག་ིགནས་སྤོྲོ་སྲིདི་ཇུས་འགན་འཛིནི་

ལྷན་ཁང་གསི་བཞིྱེས་ཡོྲོད།
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འགྲོྱེམས་སྤོྱེལ་ཡོགི་ཆ་འདིའ་ིནང་དྲོན་རྣམས་ཁུངས་འདྱེན་བྱེྱེད་མ་ིཆྲོག་གལ་སྲིིད་ཡོགི་བསྒྱུར་འགྲོྱེམས་སྤོྱེལ་ཡོགི་ཆ་འདིའ་ིནང་དྲོན་རྣམས་ཁུངས་འདྱེན་བྱེྱེད་མ་ིཆྲོག་གལ་སྲིིད་ཡོགི་བསྒྱུར་

གྱི་ིནང་དྲོན་མ་འད་བ་བྱུང་ན་ཧོྲོལནྜའ་ིསྐད་དུ་ཡོྲོད་པ་དྱེས་ཚད་འཛིནི་བྱེྱེད།གྱི་ིནང་དྲོན་མ་འད་བ་བྱུང་ན་ཧོྲོལནྜའ་ིསྐད་དུ་ཡོྲོད་པ་དྱེས་ཚད་འཛིནི་བྱེྱེད།

མའི་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ མའི་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) ལྷན་དུ་

བཅོར་འད་ིཡོག་པྲོ་ཡོྲོང་ཕྱིིར་ཁྲིིམས་རྩོྲོད་པས་ཁྱེད་རང་གྲོ་སྒྲིགི་གནང་ག་ིཡོྲོད། ད་དུང་ཁྲོང་

གསི་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲོང་ག་ིལས་ཁུངས་འཚལོ་ཐུབ་པའ་ིཆྱེད་དུ་ས་ཕྱིྲོགས་དང་ས་ཁྲི་གནང་བ་དང་

མ་ཟེད་མྱེ་འཁྲོར་དང་སྤྱོ་ིསྤྱོྲོད་རླུང་འཁྲོར་གྱི་ིའཛིིན་ཤྲོག་མཁྲོ་སྤྲོད་བྱེྱེད། སྐད་བསྒྱུར་བས་ཁྱེད་རང་

གཉེསི་གྱི་ིབཀའ་མྲོས་རྣམས་སྐད་བསྒྱུར་གནང་ག་ིཡོྲོད། ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པས་རྲོགས་རམ་བྱེས་པ་ལ་

ཁྱེད་རང་གསི་གློ་དངུལ་སྤྲོད་མ་ིདགྲོས། ཁྱེད་རང་ག་ིལྲོ་རྒྱུས་རྣམས་གསང་བའ་ིཐྲོག་ནས་དྲོ་དམ་

བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད།

སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས།སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས།
ཕྱི་ིམ་ིཉེྱེན་རྟོྲོག་ལས་ཁང་(Vreemdelingenpolitie) ལ་ཁྱེད་རང་གསི་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་

ཟེནི་པའ་ིརྗེྱེས་སུ་གནས་སྤོྲོས་ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ (IND) ལ་བཅོར་འད་ིདང་

པྲོ་བྱེྱེད་པ་མ་མཐའ་ཉེནི་དྲུག་འགྲོར་གྱི་ིཡོྲོད།དྱེ་ལས་དུས་ཚདོ་མང་ཙམ་འགྲོར་སྲིདི། ཁྱེད་རང་

སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (COA) དུ་སྡེྲོད་རངི་ཁྱེད་རང་ལ་གྲོང་ག་ིསྲི་ིཞུ་

ཁང་ནས་བཅོར་འད་ིདང་པྲོའ་ིམགྲོྲོན་ཡོགི་འབྱེྲོར་ཡོྲོང་། ད་དུང་ཁྱེད་རང་ལ་ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་

ལྷན་ཁང་ VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ནས་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་

ལུགས་ཀྱི་ིསྐྲོར་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཉེནི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ིནང་འབྱེྲོར་གྱི་ིཡོྲོད། (དྱེའ་ིསྐྲོར་རིམ་པ་ལྔ་པར་

གཟེགིས)

སྙན་ཞུ་ཕྱིརི་འཐྱེན་བྱེྱེད་པ། སྙན་ཞུ་ཕྱིརི་འཐྱེན་བྱེྱེད་པ། 
ཁྱེད་རང་ག་ིསྙན་ཞུ་ནམ་ཡོང་ཕྱིརི་འཐྱེན་བྱེྱེད་ཆྲོགགལ་སྲིདི་བྱེྱེད་དགྲོས་ན་ཁྱེད་རང་ག་ིཁྲིམིས་

རྩོྲོད་པ་དང་ ཡུལ་མིའ་ིགྲོལ་འཇུག་སྲི་ིཞུ་ཁང་ (IND) ཐད་ཀར་འབྲྱེལ་བ་བྱེྱེད་འྲོས་པ་ཞིགི་རྱེད། 

(IND)སྲི་ིཞུ་ཁང་ནས་སྙན་ཞུ་ཕྱིརི་འཐྱེན་བྱེས་པའ་ིའཇུག་འབྲས་གཅོགི་ན་ིརྒྱུ་མཚན་གཞིན་

ཞིགི་ཡོྲོད་ན་མ་གཏྲོགས་ཁྱེད་ར་ཧོྲོལནྜ་ལ་སྡེྲོད་ཆྲོག་པའ་ིཆྲོག་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ིམྱེད། དྱེ་བཞིིན་སྡེྲོད་

གནས་ཁང་དང་འབྲྱེལ་ཡོྲོད་མཐུན་རྐྱེྱེན་རྣམས་ལྲོངས་སུ་སྤྱོྲོད་པའ་ིབདག་དབང་མྱེད།

ཁྲོད་ཀྱིིས་རང་ག་ིསྙན་ཞུ་ཕྱིརི་འཐྱེན་བྱེྱེད་ཀྱིནི་ཡོྲོད་དམ། ཡོྲོད་ན་ཁྱེད་རང་ལ་འགྲུལ་བཞུད་མ་ི

ཆྲོག་པའ་ིབཀག་སྡེྲོམ་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། བཀག་སྡེྲོམ་འད་ིནུབ་ཕྱིྲོགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆྱེར་བ་ལ་ལག་

གལ་སྲིདི་ཁྱེད་རང་རང་གསི་ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པའ་ིཆྱེད་འགྲོྲོ་གྲོྲོན་གཏྲོང་མ་ིཐུབ་ན་ཁྲིམིས་ཁྲིམིས་

མཐུན་རྲོགས་སྐྱྲོར་ལྷན་ཚོགས་མཐུན་རྲོགས་སྐྱྲོར་ལྷན་ཚོགས་(Raad voor Rechtsbijstand) ཀྱིསི་ཁྱེད་ལ་

ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་ཞིགི་ངྱེས་པར་མཁྲོ་སྒྲུབ་གནང་ག་ིརྱེད། ཁྱེད་རང་ལ་རྲོགས་རམ་བྱེས་

པའ་ིཆྱེད་དུ་ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་ལ་ལྷན་ཚགོས་འད་ིནས་གློ་ཕྲོགས་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་ག་ིཡོྲོད། 

ཁྲིམིས་རྩོྲོད་པ་འད་ིན་ིལྷན་ཚགོས་འདསི་བསྐྲོས་བཞིག་བྱེས་པ་མནི་ཏྱེ། ཁྲོང་ན་ིཁྲིམིས་

མཐུན་རང་དབང་ཅོན་དང་གཞིན་ལ་ཕྱིག་རྲོགས་གནང་མཁན་གྱི་ིཁྲིམིས་དྲོན་སློྲོབ་སྟྲོན་

པ་ཞིགི་ཡོནི་ཞིངི་ཁྱེད་རང་ལ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་གཉེྱེར་སྐབས་རྲོགས་རམ་བྱེྱེད་

མཁན་དྱེ་ཡོནི།  www.rvr.org

བསྟར་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། དྱེར་བརྟོྱེན་ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཁབ་དྱེ་དག་ལ་འགྲོྲོ་འདུག་བྱེྱེད་མ་ིཆྲོག ཁྱེད་རང་

ག་ིསྐྱབས་བཅོྲོལ་སྙན་ཞུ་ཕྱིརི་འཐྱེན་བྱེས་པའ་ིརྗེྱེས་སུ་དང་མ་ཟེད་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་དུ་འགྲུལ་

བཞུད་ལ་བཀག་སྡེྲོམ་ཡོྲོད་ནའང་ཁྱེད་རང་གསི་སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྙན་ཞུ་སྐྱར་དུ་འབུལ་ཆྲོག 

ཁྱེད་རང་ག་ིགནས་ཚུལ་དང་ངྲོ་སྤྲོད་ཀྱི་ིཡོགི་ཆ།ཁྱེད་རང་ག་ིགནས་ཚུལ་དང་ངྲོ་སྤྲོད་ཀྱི་ིཡོགི་ཆ།
སྒེྱེར་གྱི་ིགནས་བསྡུས་ཡོགི་ཆའམ་རང་ག་ིངྲོ་སྤྲོད་དང་གནས་ཚུལ་ན་ིཁྱེད་རང་དང་འབྲྱེལ་བའ་ི

གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡོནི་ཞིངི་། གཤམ་གྱི་ིཤྲོག་ལྷྱེ་ནང་དུ་ཚགོས་པ་སྒྲིགི་འཛུགས་དག་གསི་

མཉེམ་འབྲྱེལ་བྱེས་ཡོྲོད། ཚགོས་པ་སྒྲིགི་འཛུགས་འད་ིདག་གསི་ཁྱེད་རང་སྒེྱེར་གྱི་ིགནས་བསྡུས་

ཡོགི་ཆ་ན་ིཁྱེད་ཀྱི་ིསྙན་ཞུ་དང་གསལ་བསྒྲིགས་སམ་རྱེ་བསྐུལ་དག་གྲོང་ཞུའ་ིལས་དྲོན་གཉེྱེར་

བའ་ིསྐབས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། ཁྲོང་ཚསོ་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྲོར་ལ་ད་ིབ་ཞིབི་ཕྲོ་འད་ིགནང་བ་

དང་གལ་སྲིདི་དགྲོས་པ་མཐྲོང་ན་ཚགོས་པ་དང་མ་ིགཞིན་དག་ག་ིསྐྲོར་ལའང་འད་ིསྲིདི། ཚགོས་

པ་སྒྲིགི་འཛུགས་འད་ིཚསོ་ཁྱེད་རང་ག་ིངྲོ་སྤྲོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ིཡོགི་ཆ་ན་ིབྱེད་སྤྱོྲོད་བྱེས་ཏྱེ་ཉེར་

ཚགས་བྱེྱེད་ཀྱི་ིཡོྲོད། གལ་སྲིདི་ཁྲིམིས་མཐུན་གྱི་ིསྒེྲོ་ནས་ཡོགི་ཆ་དྱེ་དགྲོས་དྲོན་བྱུང་ན་ཚགོས་པ་

གཞིན་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེྱེད་སྲིདི། གསང་རྒྱའ་ིཁྲིམིས་ལུགས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཚགོས་པ་ཁག་གསི་ཁྱེད་

ཀྱི་ིགནས་བསྡུས་ཡོགི་ཆ་བྱེད་སྤྱོྲོད་བྱེྱེད་སྟངས་ལ་ཁྲིམིས་ཀྱིིས་འགན་འཁུར་དཀྲི་ིཡོྲོད། དཔྱེར་ན། 

ཁྲོང་ཚསོ་ཁྱེད་ཀྱི་ིགནས་བསྡུས་ཡོགི་ཆ་ན་ིཉེྱེན་མྱེད་གཟེབ་ནན་ཆྱེན་པྲོས་བྱེད་སྤྱོྲོད་བྱེྱེད་ཀྱི་ི

ཡོྲོད། གསང་རྒྱའ་ིཁྲིམིས་ལུགས་དག་གསི་ཁྲོད་ཀྱི་ིཐྲོབ་ཐང་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡོྲོད། དཔྱེར་ན།

•  ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་ཁག་གིས་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་གནས་བསྡུས་ཡོིག་ཆ་ལ་གྲོྲོས་

བསྡུར་བྱེྱེད་རྒྱུ། 

•  ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་ཁག་གིས་ཁྲོད་ཀྱིི་གནས་བསྡུས་ཡོིག་ཆ་གང་བྱེྱེད་ཀྱིི་ཡོྲོད་པ་དང་རྒྱུ་

མཚན་ཅོི་ཡོིན་ཤྱེས་པར་བྱེྱེད་རྒྱུ།

•  ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་གང་ལ་ཁྲོད་ཀྱིི་གནས་བསྡུས་ཡོིག་ཆ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེས་ཡོྲོད་མྱེད་ཤྱེས་

པར་བྱེྱེད་རྒྱུ།

ཁྲོད་ཀྱིསི་རང་ག་ིགནས་བསྡུས་ཡོགི་ཆའ་ིལས་རམི་གྱི་ིསྐྲོར་ཞིབི་ཕྲོ་དང་ཁྲོད་ཀྱི་ིཐྲོབ་ཐང་དག་ཤྱེས་

པར་འདྲོད་ན་སྒྲིགི་འཛུགས་ཁག་ག་ི་ད་ཚགིས་ལ་གཟེགིས་རྲོག་གནང།་

དི་ལན་ དི་ལན་ 

དྱེབ་ཆུང་འདི་བཀླགས་རྗེྱེས་སུ་ད་དུང་དི་བ་ཡོྲོད་དམ། དྱེབ་ཆུང་འདི་བཀླགས་རྗེྱེས་སུ་ད་དུང་དི་བ་ཡོྲོད་དམ། 

ཁྱེད་རང་གིས་དི་བ་འདི་ཚོ་རང་གི་ཁྲིིམས་རྩོྲོད་པ་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་ཆྲོག་པ་དང་། མ་ཟེད་

སྐྱབས་བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟི་གནས་ཁང་། བཅོྲོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངྲོ་ཚབ་བསྟི་གནས་ཁང་། (COA) དང་གནས་སྤོྲོས་ཡུལ་མིའི་གྲོལ་གནས་སྤོྲོས་ཡུལ་མིའི་གྲོལ་

འཇུག་སྲིི་ཞུ་ཁང་ འཇུག་སྲིི་ཞུ་ཁང་ (IND) ཡོང་ན་ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་ VluchtelingenWerk 

Nederland (VWN) གི་ལས་མི་ཞིིག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་ཆྲོག

ཁྱེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོྲོད་དམ། ཁྱེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོྲོད་དམ། 

གྲོང་གིི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་སྐྱབས་བཅོྲོལ་འགྲོྲོ་ལུགས་ལས་དྲོན་ཡོིད་གཟེབ་

དང་ཆྱེད་ལས་ཐབས་ལམ་ལྡན་པའི་སྒེྲོ་ནས་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོྲོད། ཡོིན་ནའང་ཁྱེད་རང་གིས་དཀའ་ངལ་

ཞུ་གཏུགས་བྱེྱེད་ཆྲོག་ཅོིང་གལ་སྲིིད་ཁྱེད་རང་གིས་ཚོགས་པ་བྱེྱེ་བྲག་པ་ཞིིག་གིས་ལྟ་རྟོྲོག་ཡོག་པྲོ་

མ་བྱེས་པ་མཐྲོང་ན། འདིའི་ཐད་ཁྱེད་རང་གི་ཁྲིིམས་རྩོྲོད་པ་དང་ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་ཧོྲོལནྜ་སྐྱབས་བཅོྲོལ་ལྷན་ཁང་

གི་ལས་མི་ཞིིག་གིས་ཕྱིག་རྲོགས་གནང་གི་རྱེད།
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