
چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده؟
تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در 

 کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن نیستند و در کشورخویش نمی نوانند 
حفاظت بشوند.

در خواست پناهندگی تو بدین مفهوم است که تو از دولت هلند رسما تقاضای اجازه اقامت می 
کنی. تو به این اجازه اقامت نیاز داری که بتوانی در هالند زندگی کنی. با تقاضای پناهندگی 

پروسه پناهندگیت آغاز میگردد. این پروسه یک پروسه حقوقی است که در آن دولت هالند در 
زمینه اجازه اقامت تو قضاوت می نماید که آیا تو اقامت می گیری یا خیر. تقاضای پناهندگی تو 

بالفاصله بعد از ورود تو به هالند آغاز نمی شود. به تو فرصت داده می شود تا با استراحت، 
خستگی ناشی از سفر به هالند را رفع نموده و خودت را برای پروسه پناهندگی آماده بسازی. 

بدین منظور به تو حد اقل 3 هفته وقت داده می شود. 

در این نشریه می خوانی که در هنگام پروسه پناهندگی کدام مراحل طی می گردد. تو می خوانی 
که کدام کارها را باید انجام بدهید )مکلفیت ها تو( و از دولت هالند چه انتظار میتوانی داشته باشی 

)حقوق تو(.
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قبل از اینکه تقاضای 
پناهندگی تو آغاز شود
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قدم 1: معرفی و ثبت

تو خودت  را به مرکز معرفی در شهر ترآپل Ter Apel معرفی می کنی.  آمران 
اداره مهاجرین و تابعیت معلومات  شخصی تو را ثبت می کنند، از جمله نام و تخلص، 

تاریخ تولد و ملیت.  اگر بیش از 15 سال داری، پرسشنامه را  بر روی کاغذ و یا از 
طریق کامپیوتر  پر کن. سپس میری نزد پولیس اتباع  بیگانه )AVIM( در تر آپل و یا 

مکان دیگری. مامور پولیس اتباع بیگانه هویتت را تعیین می کند. . آنها لباستان و 
کیفتان را بازرسی می کنند و از تو عکس برداری ونشان شست خواهند کرفت. تو 

نشریه دریافت کردی که در آن توضیح دادشده است که چرا نشان شست از تو گرفته 
شده است. 

مامور پولیس اتباع خارجی از تو سواالتی می کند درمورد:
•    مسیر سفرتان؛

•    که آیا تو پیشتر در اینجا و یا در دیگر کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کرده 
اید؛

•    حضور اعضای فامیل در اینجا و یا در دیگر کشورهای اروپایی. 

اگر پولیس در مورد سن ارائه  شده از طرف تو شک داشته باشد، یک تشخیص 
ظاهری سن انجام خواهد شد. آمران پولیس  به دقت ظاهرت را نگاه می کنید. آنها 

همچنین با تو صحبت می کنند. در این گفتگو از تو سواالت عمومی و سواالتی درباره 
سن تو می کنند.   )IND( نیز این کار را بعداً در طول انترویو معرفی انجام می دهد. 

این اولین انترویو ای است که با  IND داری.  پولیس و IND شک دارند نسبت به 
درست بودن  سنت ؟  در این حالت آنها می توانند نتیجه بگیرند که تو به وضوح زیر 
سن ویا بزرگسال هستی. سن توست هنوز مشخص نیست؟ در اینصورت  IND می 

تواند یک تحقیق  سنی را شروع کند. که این چه خواهد بود در صفحه 3 توضیح داده 
شده است. 

از ورودتان فرودگاه و یا بندر جلوگیری شد؟ آنوقت آمران پولیس سرحدی سلطنتی 
KMar   معلومات شخصی تو را در سرحد ثبت کرده اند. این آمران، بازرسی از 

Politie
پولیس خارجی یک بخشی از پولیس هالند است که بر خارجی های در هالند 

نظارت دارد.

VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk سازمان کمک به مهاجرین

سازمان کمک به مهاجرین VWN یک سازمان غیر وابسطه حقوق بشریست 
و برای کمک به مهاجرین تاسیس شده است. سازمان کمک به مهاجرین به 

تو  معلوماتی در زمینه رسیدگی به تقاضای پناهندگی خواهد داد و تو  را در 
طول رسیدگی به تقاضای پناهندگی کمک می کند و به تو  اطالع رسانی خواهد 
کرد. اگر برایت با سازمانها و ادارات دیکر مشکلی بوجود آمد، سازمان کمک 

به مهاجرین برایت میانجیگری کرده و برای پیدا کردن راه حل به تو  کمک 
خواهند کرد. سازمان کمک به مهاجرین همینطور با وکیلت همکاری نزدیک 
خواهند داشت. سازمان کمک به مهاجرین در رابطه با تقاضای پناهندگی تو  

تصمیگیری نمی کند.
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

لباس و کیفتان خواهند کرد و همینطور از تو عکس گرفته و نشان شست  خواهند 
گرفت. آنها اگر الزم بدانند می توانند  تشخیص ظاهری سن را انجام می دهند.

آیا تو اسنادی را در اختیار داری که هویت تو را تثبیت نماید، مثالً پاسپورت، تذکره 
،سند تولد و یا الیسنس؟ آیا تو اسنادی را در اختیار داری که راه های مسافرت و 

داستان پناهندگی تو را ثابت نموده بتواند، مثالً تکت طیاره، کارت دخول طیاره، دیپلوم، 
فیصله محکمه و یا مقاله اخبار؟ این اسناد را هنگام ثبت نام تسلیم بکن. اگرتو این اسناد 

را داری ولی نزد خود نداری، سیع کن تا این استاد را قبل از آغاز پروسه پناهندگیت 
بدست آوری. یک کارمند اداره کمک به پناهندگان به تو در این مورد کمک می کند.

درمورد اصلیت اسناد تو از طرف کارشناسان تحقیق صورت میگیرد IND. از این 
اسناد در قضاوت شان بر تقاضای پناهندگی تو استفاده می کنند.

مشخصات شخصی و اسناد تو در زمینه قضاوت بر تقاضای پناهندگی تو خیلی 
مهم اند. این اسناد می توانند ثبوت کنند که حرف های تو واقعیت است. به 

تفصیل و مکمل توضیح بده و توجه داشته باش که این معلومات بطور دقیق و 
درست درج گردند. هیچگاه اسناد شخصی خودت را بدور نینداز حکومت هالند 
هرگز به مقامات کشورت اطالع نخواهند داد که تو در هالند تقاضای پناهندگی 

نموده ای.

NIDOS
زمانیکه تو بعنوان پناهنده خورد سن، بدون والدینت و یا کسی که تو را یاری 
رساند به هالند بیآئی، در آنصورت الزم است تا طبق قوانین هالند سرپرستی 

قانونی تو تنظیم گردد. در هالند ادارٔه نیوس Nidos سازمانی است که مسؤلیت 
 Nidos  .امور سرپرستی پناهنده گان خورد سن بی سرپرست را بدوش دارد

مسئول تعیین سرپرستی و سرپناه ) بخشی از(  پناهجویان  زیر سن تنها، است.  
این اداره رسماً تقاضای سرپرستی تو را مینماید. ادارٔه نیوس Nidos بعداً یکی 

از آمران خود را بعنوان سرپرست قانونی تو تعین می نمایند.  این آمر تو را 
در هالند رهنمای خواهد کرد.  سرپرستت تو را در مورد تصمیم گرفتن در 
موارد مهم مساعدت خواهد نمود و در ضمن کوشش خواهد نمود تا تو جای 

مناسب برای زنده گی داشته باشی و امور تعلیمی تو را نیز تنظیم می نماید.  
سرپرستت تو را در امور پروسیجر پناهنده گی نیز کمک خواهد نمود، ولی 

سرپرستت نمیتواند که باالی فیصله اداره مهاجرت و تابعیت IND تاثیر وارد 
نماید.  معلومات بیشتر درارتباط با  سرپرست و اقامت را از Nidos دریافت 

 www.nidos.nl .می کنید



Immigratie- en Naturalisatiedienst
ادارٔه مهاجرت و تابعیت IND مربوط وزارت امور عدلیه و امنیتی و عدلیه 

هالند میگردد. کارمندان ادارٔه مهاجرت و تابعیت IND در زمینه هویت، 
تابعیت، جریان سفر و علت خروج از کشور ت با تو صحبت میکنند. آنها در 

مورد مشکل شخصی و وضعیت کشور تو تحقیق مینمایند. آنها بعداً تصمیم 
میگیرند که آیا تو میتوانید )مؤقتاً( در هالند بمانید و یا اینکه باید دوباره به 

 www.ind.nl .کشور تان برگردید
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معاینه سن

بعد از یک معاینات ظاهری سن تو نا معلوم است و مدرکی هم به ارتباط سن خود 
نداری؟ اداره IND می تواند از  تو تقاضا کندکه  تو به آنها اجازه بدهی که معاینه 
خاص صورت گیرد تا سن تو ثابت گردد. در صورتیکه تو بخواهی این معاینه سن 

انجام یابد، تو را به یک مرکز معایناتی انتقال می دهند. در آنجا عکس اکسری قسمت 
شانه و بند دستت گرفته میشود. عکس اکسری توسط یک کامره مخصوص گرفته 

میشود که شعاع آن از جلد میگذرد و استخوان را مشخص می سازد. در عکس اکسری 
که برای تعیین نمودن سن گرفته میشود، طوقک شانه و مفصل بند دست دیده میشود. 
عکسبرداری توسط شعاع اکسری دردآور نمی باشد. احساس تو در این عکسبرداری 

مانند احساست درگرفتن عکس عادی است. این عمل برای صحت تو ضرر ندارد. 
طوقک شانه و مفصل بند دست اطفال به با آنچه بزرگ ساالن دارند تفاوت دارد. بدین 

دلیل محقق سن می تواند بر اساس عکی اکسری شانه و بند دست در زمینه سن تو 
نتیجه گیری کند. اگر نتیجه معاینه سن چنین باشد که تو در اینجا تاریخ دقیق تولد ت را 

نداده باشی، در اینصورت اداره IND در مورد قابل باوربودن اظهاراتت مثال در 
زمینه خروج از کشورت تردید پیدا می کند. اگر نتیجه معاینه سن چنین باشد که تو به 

سن قانونی رسیده باشی در اینصورت اداره IND می تواند تصمیم بگیرد که در زمینه 
رسیدگی به تقاضای پناهندگی تو مثل تقاضای پناهندگی بزرگساالن رسیدگی کند. اگر 

تو حاضر به انجام معاینه سن نباشی، اداره IND این را به عنوان عدم همکاری و 
دلیل قوی می بیند که توتاریخ تولد واقعی خودت را نگفتی. این موضوع برای اجازه 

اقامتت عواقبی خواهد داشت.
 

در صورتیکه باردار باشی، نمی توانی معاینه سن را انجام بدهی. معاینه سن به 
تعویق می افتد تا بعد از والدت. اگر مطمئن نیستی که باردار هستی یا خیر؟ در 

آنصورت الزم است که آزمایش بارداری انجام بدهی.
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قدم 2: معاینه توبرکلوز یا سل 

توبرکلوز یا سل )TBC( یک مریضی جدی است که در دنیا وجود دارد. شاید این 
مریضی در کشور تو نیز موجود است. کسانی که به مریضی توبرکلوز باز مبتال 

هستند میتوانند دیگران را مصاب بسازند، مثالً توسط عطسه و یا سرفه. بدین منظور 
تو حین مراجعه به Ter Apelمعاینه توبرکلوز می شوید.

توبرکلوز یک مریضی ساری است که اکثراً شش ها را مصاب می سازد. به همین 
منظور از شش ها عکسبرداری میگردد. اگر تو توبرکلوز داشته باشید در هالند با 

ادویه تداوی می شوید.

قدم 3: مالقات اعالم پناهندگی 

اگر 12 سال یا بیشتر داشته باشیانترویو معرفی می شوی.
 در انترویو  معرفی IND از تو  در رابطه با هویت، ملیت، دین، قومیت و نحوه 

سفرت سوال می پرسد  در این انترویو از تو به ارتباط  والدینت یا افراد دیگری که از 
تو مراقبت می کردند  قبل از اینکه به هلند بیایی سوال می کنند . در این انترویو به 

ارتباط دلیل فرارتو به هالند سوالی  پرسیده نمی شود. 

قدم 4: محل اقامت 

از زمانیکه تو خود را در هالند نزد پولیس اتباع خارجی معرفی نمودی دولت هالند 
برای تو سرپناه، نان و مراقبت صحی تدارک می بیند. معرفی نمودن، ثبت نموده و 

کنترول توبرکلوز معموالً یک الی دو روز طول می کشد. 

در صورتیکه سن تو 15 سال یا 18 باشد، بعد از معرفی نمودن و ثبت نام ، تو را به 
یک محل اقامت خاصی برای پناهندگان جوان انتقال می دهند. این محل اقامت مربوط 

به ارگان مرکزی سرپناه برای پناهندگان )COA( میباشد. این محال اقامت در نزدیکی 
های اداره IND جایی که به باالی تقاضای پناهندگی تو رسیدگی می شود.

حین اقامت در محل پذیرش COA دعوا تنامه ای در یافت می کنی برای مراجعه به 
مرکز صحی. این مالقات در باره صحت و درمان و احیانا تکالیف صحی تو است و 

اینکه در مدت زمانی که در این محل اقامت داری به درمان تو رسیدگی شود.

 در بعضی موارد موسسه  NIDOS  تصمیم می گیرد که تو  را یک خانه  خانوادگی 
بروید. آیا تو جوانتراز 15 ساله هستی؟ پس در زمان ) آماده سازی برای(  پروسیجر  
تقاضای پناهندگی  و بعد از آن در خانه شخصی، در خانه  خانوادگی  زندگی خواهید 
کرد. این نوع اقامت  از طرف COA برنامه ریزی نمی شود بلکه از طرف موسسه  
NIDOS برنامه ریزی می شود. آیا بین 15 تا 18 سال سن دارید و جواب مثبت در 
مورد درخواست پناهندگی خود دریافت کردید؟ پس Nidos  ترتیبی میدهد که تو در 

یک واحد مسکن در مقیاس خورد زندگی کنی.

COA
)Centraal Orgaan opvang asielzoekers )COA یا ارگان مرکزی سرپناه 

برای پناهنده گان )COA( محل اقامت برای پناهندگان را در هالند تدارک می 
بیند. COA. موظف است تا سرپناه ،غذا و مصارف بیمه تو را تدارک نماید. 
همچنان تو میتوانی بخاطر تماس با داکتر به COA مراجعه نمائی COA. یک 

  .مرجع غیر وابسته بوده و در زمینه تقاضای پناهندگی تو تصمیم نمی گیرد
www.coa.nl

مراقبت صحت پناهجویان )GZA( سازمانی است که اگر تو تکلیف داشته باشی  
و یا سواالت صحی داشته باشی به آنجا رجوع می کنی. در هر مرکز اقامت 

)COA( و یا در نزدیکی آن یک مرکز صحت )GZA( موجود است. آنها برای 
تو وعده جور می کنند با دستیار داکتر، نرسروانکاو در مطب و یا داکتر فامیلی. 

 www.gzasielzoekers.nl
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قدم 5 : اطالعات

در این محل اقامت و یا درخانه  خانواده می توانی رفع خستگی از سفر به هالند بنمای. 
تو می توانی خود را برای پروسیجر پناهندگیت آمادگی بسازی. در این محل پذیرش 
موسسه کمک به پناهنده گان در هالند یا VluchtelingenWerk برای تو در زمینه 
پروسیجر پناهندگی و مشاوره طبی  ) قدم 6 ( معلومات میدهد. حین این مالقات یک 

ترجمان کمک می کند که حرفهای تو و آمر این موسسه را ترجمه کند. اکثر اوقات این 
عمل تلیفونی انجام می شود. در اینصورت ترجمان شخصا حضور ندارد. همچنان تو 

یک نشریه معلوماتی دریافت می کنی که در آن راجع به پروسیجر پناهندگی معلومات 
تذکر داده شده است. آمر VluchtelingenWerk در هنگام پروسیجر پناهندگیت به تو 
معلومات داده و تو را کمک می کند. خدمات این موسسه رایگان بوده و با معلومات تو 

محرمانه بر خورد می شود. 

قدم 6 : مشوره طبی

حین معاینه پرستار از تو سواالتی را مطرح می کند. حین این مالقات یک ترجمان 
کمک می کند که حرفهای تو و پرستار را ترجمه کند. اکثر اوقات این عمل تلیفونی 

انجام می شود. در ایصورت ترجمان شخصا حضور ندارد.در صورت ضرورت 
پرستار تو را برای معاینات یشتر به داکتر معرفی می نماید. پرستار و یا داکتر نتایج 
معاینات را به IND اطالع می دهند.IND در جریان مالقات به اساس این معلومات 

وضعیت صحی تو را در نظر میگیرد.

بسیار مهم است که تو در مورد وضعیت جسمی و روانی تان برای داکتر و یا پرستار 
صادقانه معلومات بدهی. اگر زخمی در جانت است مهم است که آن را به اطالع 

پرستار برسانی. گزارش وضعیت صحی تو محرم باقی میماند. معاینه طبی اجباری 
نیست. تو برای انجام معاینات طبی پول نمی پردازید. اگر تو نخواسته باشی که در 

معاینات صحی سهم بگیری ، میتوانی که این موضوع را به پرستاربگوی. در 
اینصورت IND در هنگام پروسه پناهنده گیت وضعیت صحی تو را در نظر نمی 

گیرد. این مشوره طبی هیج گونه ارتباطی با استفاده تو از مرکز صحی در محل اقامت 
ندارد.

FMMU
 تو با یک پرستار از جامعه طبی قانونی اترخت وعده خواهید داشت 

)FMMU(. او از تو می پرسد که آیا می خواهی در یک معاینه طبی سهم 
بگیری. این معاینه بخاطر آنست تا تثبیت گردد که آیا تو تکالیف جسمی و یا 

روانی داری که احتماالً در مالقاتت با IND تأثیرگذار باشند.
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قدم 7 : کمک یک وکیل وعوی 

در هنگام پروسیجر پناهنده گی وکیل تو را مساعدت خواهد نمود. وکیل یک شخص 
مستقل از دولت هالند میباشد. تو از طریق شورای مساعدت حقوقی نامه دریافت 

میکنی تا نزد وکیل تان بروی و با وکیل حرف بزنید. تو الزم نیست وکیل به یابید. 
چون دوران پروسیجر پناهندگی خیلی کوتاه است پس شورای مساعدت حقوقی برای 

تو یک وکیل تدارک می بیند. اگر خودتان یک وکیل دارید این مطلب را در زمان 
تقاضای پناهندگی مطرح کنید.

همه روزه درست نگاه کنید که آیا در اقامتگاه نامه ای برای تو آمده یا خیر؟ صحبت 
اول با وکیل در پروسیجر پناهنده گیت خیلی مهم است و باید در این صحبت غفلت 
صورت نگیرد. در مالقات وکیلت تو را برای مالقات با IND آماده می سازد. این 

مالقات با وکیلت معموالً در دفتر وکیلت صورت میگیرد. برای تو نقشه راه و تکت 
مجانی ریل یا سرویس داده میشود تا نزد وکیلت بروی. در جریان این سفر سرپرستتدر 

نیدوس  تو را راهنمای میکند و با تو یکجا سفر میکند.در این مالقات صحبت بین تو 
وکیلت از طریق ترجمان مفاهمه میگردد. برای کمک که وکیل برایتان انجام میدهد 

الزم نیست پول بپردازید. معلومات که تو ارائه میکنید محرم نگهداشته میشود.

پروسه پناهنده گی

بعد از آنکه تو خود را به پولیس اتباع خارجی معرفی نمودید، مدت حداقل سه هفته 
 .IND با تو انترویو اول  تقاضای پناهندگی را انجام دهد IND طول میکشد تا

دعوتنامه انترویو اول را به محلی که تو در آنجا زنده گی میکنید میفرستد. معلومات 
بیشتر در زمینه پروسیجر پناهنده گی را در چند روز آینده از ادارٔه کمک با پناهنده 

گان بدست خواهید آورد ) به قدم 5 مراجعه کنید(.

پس گرفتن تقاضای پناهندگی

تو می توانی در هر زمانی که خواست تو باشد تقاضای پناهندگت را پس بگیری. در 
این حالت توصیه می شود که با وکیل و یا مستقیما با IND تماس بر قرار کنی. اگر تو 

تقاضا یت را پس بگیری به این معناست که تو دیگر نمی توانی در هالند بمانی مگر 
اینکه به دالیل دیگری به تو اجازه ماندن داده شود. وقتی تقاضای پناهندگی خود را پس 
می گیری باید به کشور خودت پس برگردی. تو در یک محل اقامت می مانی تا زمان 

حرکت برای بازگشت. بعد از پس گرفتن تقاضای پناهندگی همواره امکان تقاضای 
دوباره موجود است.

Raad voor rechtsbijstand
در صورتیکه تو توان پرداخت مصارف وکیل را نداشته باشی شورای مساعدت 

حقوقی مؤظف است برایت وکیل تدارک ببیند. شورای مساعدت حقوقی حق 
مصارف وکیل را که به تو کمک نموده میپردازد. وکیل، کارمند شورای 

مساعدت حقوقی نمیباشد. وکیل یک شخص مستقل میباشد که تو را از لحاظ 
 www.rvr.org .حقوقی در پروسه پناهنده گی تان مساعدت مینماید
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تنظیم معلومات شخصی

مشخصات شخصی انواع معلومات در مورد خودت هست. سازمان هایی که با این 
نشریه همکاری می کنند، نامشان در پایین این نشریه ثبت شده اند. این سازمانها 

معلومات به ارتباط تو را در زمان تقاضای، معرفی یا پروسه پناهنده جمع آوری و 
ثبت می کنند. آنها ازتو معلومات شخصیت را پرسان می کنند و اگر نیاز بدانند از 

افراد و یا سازمانهای دیگر نیز به ارتباط خودت سوال می کنند.  
 این سازمان ها از معلومات تو استفاده و حفاظت می کنند و در صورتی که اجبار 

قانونی باشد آنها را به سایر سازمان ها منتقل می کنند. قانون حفظ حریم خصوصی 
شامل تعهداتی برای سازمانهایی است که معلومات تو را تنظیم و نگهداری می کنند. 

قوانین حفظ حریم خصوصی نیز شامل حقوق تو هم  می شود. برای مثال:
•    مشاهده معلومات به ارتباط خودت در سازمانها؛

•    بدانی که این سازمانها با معلومات تو چه می کنند و چرا؛
•    بدانی که به کدام سازمانها معلومات تو انتقال داده شده است.

آیا می خواهی درباره تنظیم معلومات شخصی و حقوق خود بیشتر بدانی؟ پس به وب 
سایت های سازمان ها نگاه کنید.   

سوال

آیا بعد از مطالعه این رساله معلوماتی سوال دارید؟ 
تو میتوانید که این سواالت تان را از سرپرستت نزد نیدوس ، از وکیلت ، از آمر اداره 

COA و یا از آمر اداره کمک به پناهنده گان VluchtelingenWerk بپرسی. 

آیا شکایت دارید؟
تمامی ادارات که در امور پناهنده گی دخیل هستند وظایف خود را بشکل مسلکی و 
دقت تمام انجام دهند. اگر تو بدین باور هستید که کدام اداره با تو برخورد درست نه 

نموده، تو میتوانید شکایت نمائی. سرپرستت وکیلت و یا کارمند اداره کمک با پناهنده 
گان تو را در این رابطه مساعدت می نمایند.



به دستور:
وزارت عدلیه و امنیت، اداره پالیسی مهاجرت

www.rijksoverheid.nl

از محتوای این نشریه شما ادعای هیچگونه حقوق را نموده نمی توانید. اگر متن 
ترجمه شده باعث سؤ تفاهم گردد، متن هالندی مدار اعتبار است.

این نشریه معلوماتی یک نشریه مشترک موسسات ذیل می باشد:
)COA(  اداره پذیرش پناهنده گان

)DT&V(  امور برگشت و عزیمت
)IND(  اداره امور مهاجرت و تابعیت

)RVR(  اداره امداد حقوقی
)VWN(  اداره کمک رسانی به پناهنده گان

)NIDOS(  نیدوس- مراقبت از پناهندگان زیر سن
)AVIM( بخش پولیس اتباع خارجی، تشخیص و قاچاق انسانها

)KMar( پلیس سرحد
)IOM( سازمان بین المللی مهاجرت
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