
Ինչո՞ւ է տրվում այս բրոշյուրը
Դու ցանկանում ես ապաստան խնդրել Նիդերլանդներում։ Ապաստան 
նշանակում է՝ պաշտպանություն մեկ այլ երկրում այն մարդկանց համար, 
ովքեր իրենց սեփական երկրում անվտանգ չեն և չեն կարող 
պաշտպանված ապրել։

Ապաստանի հայց ներկայացնելով դիմում են Նիդերլանդների 
իշխանությանը բնակության կարգավիճակ ստանալու համար, այսինքն 
Նիդերլանդներում բնակության իրավունք ունենալու համար։ 
Ապաստանի համար դիմելուց հետո սկսվում է ապաստանի 
ընթացակարգը: Դա իրավական մի գործընթաց է, որի միջոցով 
Նիդերլանդների իշխանությունը քննարկում և որոշում է փախստականի 
բնակության կարգավիճակ տալու հարցը։ Ապաստանի ընթացակարգը 
չի սկվսում փախստականի Նիդերլանդներ գալուց անմիջապես հետո, 
այլ փախստականին տրվում է մինիմում երեք շաբաթ ժամանակ 
կատարած ուղևորությունից հետո հանգստանալու և ապաստանի 
ընթացակարգին նախապատրաստվելու համար։

Այս բրոշյուրը կարդալով դուք կարող եք քայլ առ քայլ ծանոթանալ 
նշված հանգստի և նախապատրաստվելու ժամանակահատվածում 
ապաստանի ընթացակարգի հաջորդականությանը։
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Մինչև քո
ապաստանի
ընթացակարգը
սկսվելը
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Քայլ 1. դիմելը և գրանցվելը

Դիմում Տեր Ապելի ապաստանի կենտրոնին: Ներգաղթի և 
հպատակության ծառայության (IND) աշխատակիցները 
կգրանցեն քո անձնական տվյալները, ինչպիսիք են՝ տարեթիվը 
և քաղաքացիությունը։ Նրանք կխուզարկեն նաև քո հագուստը 
և իրերը, քեզ կլուսանկարեն և կվերցնեն մատնահետքերդ։ Եթե 
դու 15 տարեկան ես կամ ավելի, ապա կլրացնես մի 
հարցաթերթիկ՝ փաստա- ցի կամ համակարգչի մեջ, որից հետո 
պետք է դիմես Տեր Ապելի կամ մեկ ուրիշ բնակավայրի 
Օտարա-կանների ոստիկանություն (AVIM)։

Օտարականների ոստիկանության աշխատակիցները կճշտեն 
քո անձը և ինքնությունը: Նրանք նաև կնկարեն քեզ ու 
կվերցնեն մատնահետքերդ: Մատնահետքեր վերցնելու 
պատճառի բացատրությունը գրված է քեզ արդեն տրված 
բրոշյուրի մեջ։
Օտարականների ոստիկանության աշխատակիցները կարող են 
նաև հարցեր տալ.
• քո ճանապարհորդական ուղու վերաբերյալ;
•  նախկինում դիմել ես ապաստան ստանալու համար՝ այստեղ 

կամ Եվրոպական մեկ այլ երկրում;
•  ընտանիքի անդամներ ունես այստեղ կամ Եվրոպական մեկ 

այլ երկրում:

Եթե ոստիկանությունը կասկածի քո ներկայացրած տարիքի 
հարցում, ապա տեղ կգտնի տարիքի ճշտման հետ կապված 
հետազոտություն: Ներգաղթի և հպատակության 
ծառայությունը (IND) ավելի ուշ կկայացնի նաև ապաստանի 
դիմումի ընդունելության հարցազրույց: Դա IND-ի առաջին 
հարցազրույցն է: Ոստիկաններն ու IND-հ կարող է կասկածներ 
ունենան կապված քո տարիքի հետ: Այնուհետև նրանք կարող 

Նիդերլանդների Փախստականների աջակցության կենտրոնը 

մարդու իրավունքների մի անկախ կազմակերպություն է և 

ստեղծված է փախստականների շահերը պաշտպանելու համար։ 

Փախստականների աջակցության կենտրոնը քեզ տեղեկություններ 

կտրամադրի և կբացատրի ապաստանի գործընթացի մասին։ 

Նրանք անձամբ տեղեկացնում և օժանդակում են այդ 

ընթացակարգի ժամանակ և միջնորդում այլ 

կազմակերպությունների հետ խնդիրներ ունենալու դեպքում։ 

Նրանք սերտ կապերի մեջ են փաստաբանների հետ։ 

Փախստականների աջակցության կենտրոնը քո ապաստանի 

դիմումի վերաբերյալ որոշում չի կարող կայացնել։
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են հստակ եզրակացության գալ, թե դու քո ներկայացրած 
տարիքից մեծ եք, թե  փոքր: Քանի դեռ տարիքդ պարզ չէ, 
ապա կարող են անցկացնել տարիքային ստուգում, որն էլ 
բացատրվում 3-րդ էջում: 
Հարց, թե որևէ երկրում քեզ մերժե՞լ են (որևէ 
օդանավակայանում կամ նավահանգստում) կամ երբևէ մերժվել 
ես Թագավորական սահմանային ոստիկանության 
աշխատակիցների (KMar) կողմից, և թե նրանք տվյալներդ 
երբևէ գրանցե՞լ են: Ոստիկանության աշխատակիցները 
ուշադիր կուսումնասիրեն քո արտաքին տեսքը, ինչպես նաև 
կզրուցեն քեզ հետ, և դրա հետ կապված կտրվեն 
ընդհանրական հարցեր, բացի դրանից կտան հարցեր քո 
տարիքի վերաբերյալ: Տարիքի ճշտման հետ կապված 
հետազոտությունը կարող է տալ մի պարզ եզրահանգում այն
մասին, թե դու անչափահաս ես, թե չափահաս:
Այդ աշխատակիցները կխուզարկեն նաև քո հագուստն ու 
իրերը, կլուսանկարեն քեզ և կվերցնեն մատնահետքերդ։ 
Նրանք աշխատակիցները կկայացնեն տարիքի ճշտման հետ 
կապված հետազոտություն, եթե, իհարկե, դա անհրաժեշտ է: 
Նիդերլանդներում Nidos-ն այն կազմակերպությունն է, որը 
զբաղվում է այդ հարցով: Nidos-ը կազմակերպում է միայնակ 
մարդկանց խնամակալության հարցը (տես՝ քայլ 7-ը):
Դու ունես ինքնությունդ հաստատող փաստաթղթեր, ինչպիսիք 
են՝ անձնագիրը, նույնականացման քարտը, ծննդյան 
վկայականը կամ վարորդական իրավունքի վկայականը։ Կամ 
դու արդյոք ունես ճանապարհիդ վերաբերող, և որպես 
փախստականի խնդիրներդ հաստատող, փաստաթղթեր՝ 
ինչպիսիք են. ինքնաթիռի տոմսեր/կտրոներ, վկայականներ, 
դատավճիռներ կամ հոդվածներ թերթերից։ Դիմելիս 
ներկայացրու այդ փաստաթղթերը։ Եթե դու ունես այդպիսի 
փաստաթղթեր, սակայն դրանք մոտդ չեն, ապա փորձիր ձեռք 
բերել այն՝ մինչև ապաստանի ընթացակարգն սկսվելը։ Այս 
հարցում քեզ կարող է օգնել Փախստականների աջակցության 
կենտրոնի աշխատակիցը։ Քո փաստաթղթերի իսկությունն 
կստուգվի մասնագետների կողմից, և այն կօգտագործվի 
ապաստանիդ դիմումի հարցը քննարկելու ժամանակ:

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող ոստիկանությունը 

(AVIM) Նիդերլանների ոստիկանության բաժիններից մեկն է, որը 

Նիդերլանդներում օտարերկրացիներին պահում է հսկողության 

տակ:

Երբ դու, որպես անչափահաս փախստականի, Նիդերլանդներ ես 

ժամանում առանց ծնողների կամ առանց քեզ համար հոգ տանող 

մարդկանց, ապա նիդերլանդների օրենքի համաձայն դու պետք է 

խնամակալ ունենաս։ Nidos կազմակերպությունը այն 

հաստատությունն է, որը զբաղվում է միայնակ անչափահաս 

օտարերկրացիների խնամակալության հարցով՝ ներկայացնելով 

պաշտոնական հայտ։ Այնուհետև Nidos կազմակերպությունը 

խնամակալ նշանակում է իր աշխատակիցներից մեկին։ Այդ 

աշխատակիցը քեզ կուղեկցի Նիդերլանդներում։ Խնամակալը քեզ 

կօգնի կարևոր որոշումներ կայացնելու հարցերում, հոգ կտանի, 

որպեսզի դու ունենաս բնակվելու պատճաշ տեղ, և կկարգավորի 

կրթություն ստանալուդ հարցը։ Խնամակալը կօգնի քեզ նաև 

ապաստանիդ ողջ ընթացակարգի ժամանակ, բայց նա ոչ մի 

ազդեցություն չունի IND-ի կայացրած որոշման հարցում։ 

Խնամակալի վերաբերյալ այլ տեղեկություներ կարող ես ստանալ 

Nidos-ից։  www.nidos.nl
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Տարիքի հետազոտություն

Եթե քո իրական տարիքը պարզ չի դարձել տարիքային 
հետազոտությունից հետո և չունես տարիքդ հաստատող 
փաստաթղթեր:Այդ դեպքում IND-ն քեզ կարող է դիմել, և քո 
ցանկության դեպքում տարիքային հատուկ հետազոտու- թյուն 
կատարել՝ տարիքդ հաստատելու համար: Ցանկության 
դեպքում քեզ կտեղափոխեն հետազոտման մի կենտրոն, որտեղ 
կարվեն ուսերի և դաստակի ռենտգենյան նկար։ Այն տեղ 
կգտնի հատուկ ռենտգենյան սարքի միջոցով: Այդ սարքը 
պատկերում է մարդու ոսկորները։ Տարիքային հետազոտության 
ռենտգենային նկարներում երևում են՝ ուսերի անրակը և 
դաստակի հոդերը։ Ռենտգենյան նկարահանումը սովորական 
լուսանկարահանման նմամ անցավ գործողություն է։ Այն 
առողջության վրա նույնպես բացասաբար չի անդրադառ- նում։ 
Երեխաների և մեծահասակների անրակը և ձեռքի կամ 
դաստակի հոդերը տարբեր տեսք ունեն։ Այդ իսկ պատճառով էլ 
ուսերի և դաստակի ռենտգենյան նկարների միջոցով 
տարիքային հետազոտությունը կարող է հանգեցնել ճիշտ 
եզրահանգման։

Եթե տարիքային հետազոտությունից պարզվում է, որ դու ճիշտ 
չես հայտնել քո ծննդյան ամսաթիվը, ապա IND-ն կարող է 
կասկածել քո մյուս բացատրությունների արժանահավատ 
լինելուն, ինչպես նաև, թե ինչու ես դու լքել քո երկիրը։ Եթե 
տարիքային հետազոտությունից պարզվի, որ դու չափահաս ես, 
ապա IND-ն կարող է որոշել, որ քո ապաստանի 
ընթացակարգը շարունակվի դիտարկվել որպես չափահաս 
փախստականի ապաստանի հայց։ Եթե դու չցանկանաս 
անցնել հատուկ հետազոտություն, ապա դա IND-ին կասի այն 
մասին , որ դու ճիշտ չես ասել քո ծննդյան ամիս ամսաթիվը: 
Սա կարող է հետևանքներ ունենալ քո բնակության 
կարգավիճակի հարցում։

Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը (IND)

Նիդերլանդների Արդարադատության և անվտանգության 

նախարարության բաժիններից մեկն է։ IND-ի աշխատակիցները 

քեզ հետ զրույցներ են վարելու՝ քո ինքնության, քաղաքացիության, 

ճանապարհի և քո երկրից մեկնելու պատճառների վերաբերյալ։ 

Նրանք քննում են քո անձնական պատմությունը և քո երկրի 

իրավիճակը։ Դրանից հետո նրանք որոշում են, արդյոք դու կարող 

ես (ժամանակավորապես) բնակվել Նիդերլանդներում, թե պետք է 

վերադառնաս քո սեփական երկիր։  www.ind.nl

Քո անձնական տվյալները և քո փաստաթղթերը կարևոր 
են ապաստանի դիմումիդ քննարկման հարցում. դրանք 
կարող են ապացուցել պատմածիդ իսկությունը։ Եղիր 
լիիրավ և ստուգիր, թե արդյոք քո տվյալները լիարժեք ու 
ճիշտ են գրառված։ Երբեք դեն մի նետիր անձնական 
փաստաթղթերդ։ Նիդերլանդների իշխանությունը երբե քո 
երկրի ղեկավարությանը ք չի փոխանցի, այն մասին, որ դու 
Նիդերլանդներում դիմել ես ապաստան ստանալու համար։

Ուշադրություն: Եթե դու հղի ես, ապա կարող ես 
տարիքային հետազոտություն չանցնել։ Այդ դեպքում 
տարիքային հետազոտությունը կհետաձգվի հղիության 
ավարտից հետո։ Եթե վստահ չես հղի ես թե ոչ, ապա 
դիմիր հղիության ստուգման համար։



COA-ի ապաստանի կենտրո- նում գտնվելու ընթացքում դու 
կստանաս հրավեր՝ բժշկական նախնական հարցազրույցի 
անցկացման համար: Այն կվերաբերի քո առողջությանը և 
ունեցած բժշկական ցանկացած խնդիրներին: Օրինակ ՝ 
ապաստա- նի կենտրոնում գտնվելու ընթացքում COA-ի կողմից 
կտրվի ճիշտ բուժօգնություն:

15-ից 18 տարեկան եք և կայացրել են դրական որոշում ձեր 
ապաստանի դիմումի վերաբերյալ: Այդ դեպքում Nidos-ը 
կկազմակերպի, որ դուք կբնակվեք մի փոքր բնակարանում:

Տասնհինգից մինչև տասնութ տարեկան լինելու դեպքում 
դիմելուց և գրանցումից հետո քեզ կտեղափոխեն COA-ին 
պատկանող երիտասարդ փախստականների հատուկ մի 
կացարան։ Այն գտնվում է IND-ի այն գրասենյակի 
մոտակայքում, որտեղ քննարկում են ապաստանի դիմումները:

COA-ի կացարանում բնակվելու ընթացքում բուժկենտրոնից 
կստանաս հրավերք՝ բժշկական հարցազրույցի համար, ըստ 
որի COA-ի որևէ կացարանում բնակվելու ամբողջ ընթացքում 
կտրվի պատշաճ բուժօգնություն։

Մի շարք դեպքերում Nidos կազմակերպությունը կորոշի, թե դու 
բնակվելու ես կացարան տրամադրող որևէ ընտանիքում, թե ոչ։ 
Եթե դու տասնհինգ տարեկանից փոքր ես, ապա ապաստանի 
ընթացակարգի (նախապատրաստման) ժամանակ կապրես 
կացարան տրամադրող մի ընտանիքում։ Այդ ամենը 
կազմակերպվում է ոչ թե COA-ի, այլ Nidos-ի կողմից։ Եթե 
15-ից 18 տարեկան ես և ստացել ես դրական որոշում ՝ 
ապաստանի դիմումի վերաբերյալ, ապա այդ դեպքում Nidos-ը 
կկազմակերպի քո՝ մի փոքր բնակտարածությունում ապրելու 
հարցը: 

Voordat jouw asielprocedure begint - AMV  |  april 2020  |  Armeens 4

Քայլ 2. Թոքախտ հիվանդության 
հետազոտություն
Թոքախտը (TBC) ծանր հիվանդություն է, որը շատ տարածված 
է աշխարհում և, երևի նաև այն երկրում, որտեղից դու ես եկել։ 
Բաց թոքախտ ունեցող հիվանդները կարող են մյուս մարդկանց 
վարակել, օրինակ՝ հազալու կամ փռշտալու միջոցով։ Այդ իսկ 
պատճառով քո դիմելու ժամանակ դու կենթարկվես այդ 
հիվանդության հետազոտմանը։ Թոքախտը ինֆեկցիոն 
հիվանդություն է, որը մեծ մասամբ գտնվում է թոքերում։ Այս 
պատճառով հետազոտությունը կատարվում է թոքերի 
նկարահանումով։ Եթե դու հիվանդ ես թոքախտով, ապա քեզ 
կբուժեն Նիդերլանդներում։

Քայլ 3. Ներկայանալու հարցազրույց

Եթե դու տասներկու տարեկան ես կամ ավելի, ապա այդ 
դեպքում կկայացվի ապաստանի դիմումի հարցազրույց: 
Ապաստանի դիմումի հարցազրույցի ժամանակ IND-ում քեզ 
հարցեր կտան քո ինքնության, քաղաքացիության, հավատքի, 
ազգաության և եկած ճանապարհի վերաբեր- յալ։ IND-ն կտա 
նաև հարցեր քո ծնողների կամ այլ մարդկանց մասին, ովքեր 
հոգ են տարել քեզ՝ նախքան քո Նիդերլանդներ գալը: 
Ապաստանի դիմումի հարցազրույցի ժամանակ հարցեր չեն 
տրվի Նիդերլանդներ գալու փա- խուստի դրդապատճառների 
մասին։

Քայլ 4. Կացարան

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող ոստիկանությանը 
դիմելու պահից սկսած դու Նիդերլանդների իշխանության 
կողմից կստանաս կացարան, կերակուր և բժշկական խնամք։ 
Քո դիմումը, գրանցումը և թոքախտ հիվանդության ստուգումը 

հիմնականում կտևի մեկ կամ երկու օր։ Եթե դու տասնհինգից 
տասնութ տարեկան ես, ապա դիմումից և գրանցվելուց հետո 
քեզ կտեղափոխեն COA- ի անչափա- հաս ապաստան 
հայցողների մի հատուկ կենտրոն, որը գտնվում է IND-ի այն 
գրասենյակի մոտ, որտեղ կքննարկ- վի քո ապաստանի հայցը: 

Փախստականների ընդունելության կենտրոնական 
մարմինը (COA) հոգ է տանում Նիդերլանդներում 
փախստականների ընդունելության համար։ COA-ն հոգ է 
տանում նաև կացարանի, կերակուրի և առողջության 
ապահովագրմաև հարցերում։ Դու կարող ես նաև դիմել 
COA-ին, որպեսզի քեզ օգնեն կապ հաստատել բժշկի հետ։ 
COA-ն մի անկախ կազմակերպություն է և ապաստանի 
դիմումի հետ կապված որոշումներ չի կայացնում։ 
 www.coa.nl

Ապաստան հայցողների առողջապահության բաժինը 
(GZA) մի կազմակերպություն է, որին կարող եք դիմել 
հիվանդանալու դեպքում կամ առողջական ցանկացած 
հարցերով: Ապաստան հայցողների կենտրոնացման 
ցանկացած բաժնում (COA) կամ Ապաստան հայցողների 
կենտրոնացման բաժնին մոտ (COA) գործում է Ապաստան 
հայցողների առողջապահության բաժինը (GZA): GZA 
բաժինը ձեր համար կարող է հանդիպումներ կայացնել 
որևէ բժշկի օգնականի, բուժքրոջ, GZA բաժնի հերթապահ 
բուժօգնողի կամ տնային բժշկի հետ: 
 www.gzasielzoekers.nl
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Քայլ 5. Լուսաբանում

Կացարանում կամ կացարան տրամադրող ընտանիքում դու 
կարող ես հանգստանալ Նիդերլանդներ կատարած 
ճամբորդությունից հետո։ Դու կարող ես նաև 
նախապատրաստվել ապաստանի ընթացակարգի համար։ Այս 
կացարանում Փախստականների աջակցության կենտրոնի 
աշխատակիցները քեզ հետ կկայացնեն ապաստանի 
ընթացակարգի և առողջական խնդիրներիդ վերաբերյալ 
հարցազրույց (քայլ 6)։ Այդ հարցազրույցի ընթացքում 
թարգմանիչը կօգնի թարգմանելով այն ամենն, ինչ կասի 
Փախստականների աջակցության կենտրոնի աշխատակիցը։ 
Մեծ մասամբ թարգմանությունը տեղի է ունենում հեռախոսով, 
այսինքն՝ թարգմանիչն անձամբ ներկա չի գտնվում։ Դու 
կստանաս նաև մի բրոշյուր, որտեղ կարող ես կարդալ, թե ինչ է 
տեղի ունենում ապաստանի ընթացակարգի ողջ 
ժամանակահատվածում։ Փախստականների աջակցության 
կենտրոնի աշխատակիցները նաև կտան տեղեկություն և 
կօգնեն քեզ ապաստանի ընթացակարգի ժամանակաշրջանում։ 
Փախստականների աջակցության կենտրոնի ծառայություններն 
անվճար են, և քո մասին տեղեկությունները պահվում են 
գաղտնի։

Քայլ 6. Բժշկական խորհուրդ

Հետազոտության ընթացքում բուժաշխատակիցը քեզ հարցեր 
կտա։ Այս հետազոտության ընթացքում թարգմանիչը կօգնի 
թարգմանելով այն ամենն, ինչ –որ կխոսես բուժաշխատողի 
հետ։ Մեծ մասամբ այն տեղի է գտնում հեռախոսով։ Այդ 
դեպքում թարգմանիչն անձամբ ներկա չի գտնվում։ 
Անհրաժեշտության դեպքում բուժաշխատողը քեզ կուղարկի 
բժշկի ՝ մանրազնին հետազոտության համար։ Բուժաշխատողը 
կամ բժիշկը IND-ին կհայտնի հետազոտության արդյունքների 
մասին։ Դա տեղի է ունենում միայն, քո համաձայնության 
դեպքում։ Քո ապաստանի ընթացակարգի ժամանակ IND-ն 
հաշվի կառնի առողջական վիճակի մասին ստացած 
տեղեկությունը։

Կարևոր է, որ անկեղծ լինես քո հնարավոր հոգեկան և 
մարմնական խնդիրների քննարկման հարցերում և այդ ամենի 
մասին պատմես բուժաշխատողին կամ բժշկին։ Եթե դու 
սպիներ ունես, ապա կարևոր է, որ այդ մասին հայտնես 
բուժաշխատակցին։ Բժշկական հետազոտության զեկուցագիրը 
գաղտնի է պահվում։ Բժշկական հետազոտությունը 
պարտադիր չէ։ Բժշկական հետազոտությունը կատարվում է 
անվճար։ Եթե դու չես կամենում մասնակցել բժշկական 
հետազոտությանը, ապա կարող ես դա հայտնել 
բուժաշխատողին։ Այդ դեպքում ապաստանի ընթացակարգի 
ժամանակ IND-ն կարող է հաշվի չառնել քո առողջական 
խնդիրները:

Երբ դու հանդիպում ունենաս Ուտրեխտի դատական 
բժշկական ընկերության (FMMU) բուժաշխատողի հետ, նա 
կհարցնի քեզ, թե արդյոք ցանկանում ես մասնակցել 
բժշկական մի հետազոտության, որը նպատակ ունի 
հաստատելու՝ արդյոք դու հոգեկան և/կամ ֆիզիկական 
խնդիրներ ունես, որոնք կարող են ազդեցել IND-ի հետ 
տարվող քո զրույցների վրա։



Քայլ 7. Փաստաբանական օգնություն

Ապաստանի ընթացակարգի ժամանակ տրամադրվում է 
փաստաբանի ծառայություն, որն գործում է անկախ 
Նիդերլանդների պետական մարմիններից։ Իրավական 
աջակցության խորհրդի միջոցով դու կստանաս հրավեր 
փաստաբանիդ հետ զրուցելու համար։

Ամեն օր քո ապաստանի կենտրոնում նայիր փոստդ՝ իմանալու 
համար արդյոք նամակ ստացել ես, թե ոչ ։ Քո փաստաբանի 
հետ առաջին զրույցը խիստ կարևոր է ապաստանի 
ընթացակարգի համար, և այդ իսկ պատճառով էլ դու իրավունք 
չունես այն բաց ի թող անելու։ Այդ զրույցի ժամանակ քո 
փաստաբանը քեզ կնախապատրաստի IND-ի հետ 
հարցազրույցների համար։ Փաստաբանի հետ հանդիպումները 
մեծ մասամբ տեղ են գտնում փաստաբանի գրասենյակում։ Դու 
կստանաս նրա մոտ գնալու ճանապարհի նկարագիրը և 
գնացքի կամ ավտոբուսի անվճար տոմս: Nidos-ի քո 
խնամակալը կուղեկցի քեզ այդ ուղևորության ընթացքում և քեզ 
հետ կգա փաստաբանիդ մոտ։ Այդ հարցազրույցի ընթացքում 
թարգմանիչը կօգնի՝ թարգմանելով այն ամենն, ինչ-որ կխոսես 
փաստաբանիդ հետ։ Փախստականներին վերաբերող 
ծառայություններն անվճար են, և նրանց բոլոր 
տեղեկությունները պահվում են գաղտնի։
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Ապաստանի ընթացակարգը

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող ոստիկանությանը 
դիմելուց հետո առնվազն երեք շաբաթ է տևում, մինչև IND- ում 
տեղի կունենա քո առաջին հարցազրույցը՝ կապված 
ապաստանիդ գործընթացի հետ։ IND-ն քո բնակության 
հասցեի վրա հրավերի մի նամակ կուղարկի՝ առաջին 
հարցազրույց անցկացնելու համար։ Ապաստանի ընթացա- 
կարգի վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկթյուններ կարող ես 
ստանալ մի քանի օրվա ընթացքում ՝ Փախստականների 
աջակցության կենտրոնից (տես՝ քայլ 5)։

Քո դիմումը ետ վերցնելը

Ցանկացած ժամանակ դու կարող ես քո դիմումը ետ վերցնել։ 
Այս դեպքում ճիշտ կլինի կապ հաստատեսլ փաստաբանի, 
խնամակալիդ կամ ուղղակի IND-ի հետ։ Եթե դու ետ վերցնես 
քո դիմումը, ապա, որպես հետևանք, այլևս չես կարող բնակվել 
Նիդերլանդներում, եթե, իհարկե, չունենաս բնակության 
իրավունք այլ հիմքերից ելնելով։ Ապաստանի հայցից 
հրաժարվելու դեպքում դու պետք է վերադառնաս քո ծագման 
երկիրը: Մինչև քո վերադարձի օրը դու կարող ես մնալ 
ապաստանի որևէ կենտրոնում: Ապաստանի հայցից 
հրաժարվելու դեպքում էլ դու ունես հնարավորություն նորից 
դիմելու ապաստան ստանալու համար:

Իրավական աջակցության խորհուրդը հոգ կտանի, 
որպեսզի դու ստանաս փաստաբանի օգնություն, եթե ինքդ 
նրա ծախսերը չես կարող վճարել։ Իրավական 
աջակցության խորհուրդը կվարձատրի քո փաստաբանին 
նրա ցուցաբերած օգնության համար։ Փաստաբանը չի 
գործում Իրավաբանների պալատում։ Փաստաբանը 
կցուցաբերի անկախ իրավբանական աջակցություն և քեզ 
կօգնի ապաստանի ողջ ընթացակարգի 
ժամանակահատվածում։  www.rvr.org
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Անձնական տվյալների մշակումը

Անձնական տվյալները ձեր անձին վերաբերող բոլոր տեսակի 
տեղեկություններն են: Ստորև գրված է այս գրքույկով զբաղվող 
բոլոր կազմակերպությունների անունները: Այդ 
կազմակերպությունները մշակում են ձեր անձնական 
տվյալները՝ ապաստանի հայցի, դիմումի կամ որևէ խնդրանքի 
դեպքում: Նրանք դիմում են ձեզ՝ իմանալու ձեր, ինչպես նաև 
այլ կազմակերպությունների կամ մարդկանց տվյալների 
մասին, եթե կա դրա անհրաժեշտությունը: Այս 
կազմակերպությունները օգտագործում և պահում են ձեր 
տվյալները և փոխանցում դրանք այլ կազմակերպությունների, 
եթե դա պահանջվում է ըստ օրենքի: Գաղտնիության 
օրենսդրության մեջ նշված է ձեր տվյալները մշակող 
կազմակերպություններին վերաբերող պարտավորությունների 
մասին: Օրինակ՝ նրանք պետք է ուշադիր և անվտանգ ձևով 
առնչվեն ձեր անձնական տվյալներին: Գաղտնիության 
օրենսդրության մեջ նշված է նաև ձեր իրավունքների մասին, 
օրինակ`
•  կազմակերպություններում թափանցել ձեր տվյալներին 

վերաբերող հարցերում;
•  տեղեկանալ, թե կազմակերպությունները ինչու և ինչ 

նպատակով են օգտագործում ձեր տվյալները;
•  տեղեկանալ, թե նրանք որ կազմակերպություններին են 

փոխանցել ձեր տվյալները: 
Ցանկանու՞մ եք ավելին իմանալ ձեր անձնական տվյալների և 
իրավունքների մասին, ապա կարող եք թափանցել այդ 
կազմակերպությունների կայքերը:  

Հարցեր

Ունե՞ս հարցեր այս բրոշյուրը կարդալուց հետո 
կարող ես այդ հարցերը տալ քո խնամակալին, փաստաբանին 
կամ COA-ի կամ Փախստականների աջակցության կենտրոնի 
աշխատակիցներից որևէ մեկին։

Որևէ բողոք ունե՞ս
Բոլոր կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված են 
ապաստանի ընթացակարգում, փորձում են աշխատել 
պրոֆեսիոնալ և հոգատար: Սակայն եթե դու գտնում ես, որ 
որևէ կազմակերպություն քո նկատմամբ ոչ ճիշտ վերաբերմունք 
է ցուցաբերել, ապա դու կարող ես բողոքել: Նման հարցում քեզ 
կարող է օգնել քո խնամակալը, փաստաբանը կամ 
Փախստականների աջակցության կենտրոնի 
աշխատակիցներից որևէ մեկը։



Այս տեղեկատվությունը հետևյալ կազմակերպություն- ների 
միասնական հրապարակումն է.
Փախստականների ընդունելության կենտրոնական մարմին  (COA) 

Վերադարձի և մեկնման ծառայություն (DT&V) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն 

Իրավական աջակցության խորհուրդ (RVR) 

Նիդերլանդների փախստականների աջակցության կենտրոն (VWN)

Nidos կազմակերպությունը (NIDOS) 

Օտարականների ոստիկանության, Նույնականացոման ստուգման և 

մարդկանց տրաֆիցիզմի բաժին (AVIM)

Սահմանապահ ոստիկանություն (KMar)

Գաղթականների միջազգային կազմակերպություն (IOM)

Ըստ

Հրապարակվել է Արդարադատության և անվտանգության 

նախարարության միգրացիայի վարչության հանձնարարությամբ: 

www.rijksoverheid.nl

Այս հրատարակման բովանդակությունը չի կարող ձեզ իրավունքներ 

վերապահել: Եթե թարգմանությունը առաջացնում է 

մեկնաբանությունների տարբերություններ, ապա գործում է հոլանդերեն 

տարբերակը:
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