
چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود؟
شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی 

که در کشور خود امنیت ندارند و در کشور خود حمایت نمی شوند.

اگر شما تقاضای پناهندگی کنید، یعنی شما رسماً از دولت هلند تقاضای اجازه اقامت خواهید کرد. این 
اجازه اقامت را برای زندگی کردن در هلند احتیاج دارید. بعد از تقاضای پناهندگی شما پروسه )روند( 

پناهندگی شما شروع خواهد شد: یک روند حقوقی که دولت هلند در رابطه با گرفتن اجازه اقامت 
شما تصمیم گیری خواهد کرد. پروسه )روند( تقاضای پناهندگی شما به محض وردتان به هلند شروع 
نخواهد شد. به شما وقت داده می شود که بخاطر سفرتان به اینجا استراحت کنید و بعد خودتان را برا 

ی پروسه پناهندگی آماده کنید. به شما برای آن حداقل سه هفته وقت داده می شود.

در این بروشور)جزوه( به شما قدم به قدم توضیح داده می شود که چه اتفاقاتی در زمان آسایش – و 
آماده سازی اتفاق خواهد افتاد. در عمل امکانش است که این مراحل با پس و پیش دیگری انجام شود.
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قبل ازاینکه پروسه )روند( 
پناهندگی شما شروع شود
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قدم )مرحله(1: معرفی و ثبت

 شما خودتان را به مرکز معرفی در شهر ترآپل Ter Apel معرفی می کنید. کار
 مندان اداره امور مهاجرین و تابعیت مشخصات شخصی شما را ثبت می کنند، از

 جمله اسم و فامیلی، 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 پلیس اتبای بیگانه 

)AVIM( در تر آپل و یا مکان دیگری. مامور پلیس اتباع بیگانه هویتت را تعیین می 
کند. . آنها لباستان و کیفتان را )جستجو( بازرسی می کنند و از شما عکس بردای و 
انگشت نگاری خواهند کرد. تو اعالمیه ای دریافت کردی که در آن توضیح دادشده 

است که چرا اثر انگشت از تو گرفته شده است. 
مامور پلیس اتباع خارجی از شما سواالتی می کند درمورد:

•   مسیر سفرتان؛
•    که آیا شما قبال در اینجا و یا در دیگر کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کرده 

اید؛
•    حضور اعضای خانواده در اینجا و یا در دیگر کشورهای اروپایی. 

اگر پلیس در مورد سن ارائه  شده از طرف تو شک داشته باشد، یک تشخیص ظاهری 
سن انجام خواهد شد. کارمندان پلیس  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 مصاحبه معرفی انجام می دهد. این اولین 
مصاحبه ای است که  IND داری.  پلیس وشک دارند نسبت به درست بودن  سنت ؟  

در این حالت آنها می توانند نتیجه بگیرند که تو به وضوح زیر سن ویا بزرگسال 
هستی. سن شماست 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.
تشخیص ظاهری سن می تواند منجر به نتیجه گیری شود که تو به روشنی زیر سن و 

یا نوجوان هستی. 

POLITIE
پلیس اتباع بیگانه )AVIM( بخشی از پلیس هلند می باشد که نظارت بر اتباع 

بیگانه در هلند را دارد.

VluchtelingenWerk Nederland
)VWN( 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  اطالعاتی 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 میانجیکری 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

 از ورودتان فرودگاه و یا بندر جلوگیری شد؟ آنوقت کارمندان پلیس مرزی سلطنتی 
)KMar(  مشخصات شخصی شما را در مرز ثبت کرده اند. این کارمندان، بازرسی 

از لباس و کیفتان خواهند کرد و همینطور از شما عکس گرفته و انگشت نگاری 
خواهند کرد. آنها اگر الزم بدانند می توانند  تشخیص ظاهری سن را انجام می دهند.

 
مدارکی دارید که هویت شما را اثبات کند، مانند پاسپورت، مدارک شناسائی، شناسنامه 
یا گواهینامه؟ یا مدارکی دارید که مسیر راهتان یا دلیل تقاضای پناهندگی شما را ثابت 

کند، برای مثال بلیط هواپیما، کارت سوار شدن هواپیما)boardingpass(، دیپلم  )نام( 
تحویل دهید، یا قبل از اینکه پروسه درخواست کنید برایتان بفرستند. کارمندان سازمان  

این مدارک را دارید ولی همراهتان نیست ؟ کمک به مهاجرین VWN می توانند در 
این زمینه شما را کمک کنند تا قبل از اینکه پروسه (روند) تقاضای پناهندگیت شروع 

شود.

مدارک شما از طرف متخصص پلیس مرزی برای اصل بودنش کنترل می شود. 
سازمان مهاجرین و تابعیت کشورIND از این مدارک برای تصمیم گیری تقاضای 

پناهندگی استفاده خواهد کرد.

مشخصات شخصی شما و مدارکتان برای تصمیم گیری به تقاضای
پناهندگی مهم می باشند. کامل بگوئید و کنترل کنید که آیا تمام مشخصات شما 

کامل و دقیق نوشته شده باشد. هیچ وقت مدارک شخصی را دور نریزید. دولت 
هلند هیچ وقت به مامورین دولت شما اعالم نمی کنند که شما در هلند تقاضای 

پناهندگی کردید.

NIDOS
سازمان حمایت از کودکان و نوجوانان برای مهاجرین.

اگر تو  بعنوان یک پناهجوی نوجوان )زیر سن قانونی( بدون پدر و مادر 
به هلند آمدی، باید براساس  قانون هلند یک سرپرست داشته باشی.  در هلند 
موئسسه NIDOS سازمانی است که در زمینه سرپرستی پناهجویان زیر سن 

تنها فعالیت انجام می دهد. NIDOS سرپرستی و اقامت ) بخشی ( از مهاجرین 
زیر سن تنها را سازماندهی می کند. آنها رسماً تقاضای سرپرستی تو  را 
می کنند. بعد از آن سازمان NIDOS یکی از کارمندانش را به تو  بعنوان 

سرپرست تو  معرفی می کنند. آن سرپرست تو  را در هلند راهنمائی و 
همراهی خواهد کرد. سرپرست تو  از جمله تو  را در رابطه با تصمیمهای مهم 
کمک کرده و همینطور محل خوبی برای زندگی و آموزش و پرورش )مدرسه( 

برایتان پیدا خواهند کرد. و همینطور سرپرستتان تو  را در طول رسیدگی به 
تقاضای پناهندگیان کمک می کند، ولی سرپرست نفوذ و نقشی در رابطه با 

تصمیم گیری سازمان مهاجرین و تابعیت کشور )IND( ندارد. اطالعات بیشر 
 www.nidos.nl  .خواهید گرفت NIDOS در رابطه با سرپرست را از
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تحقیقات سن

بعد از یک معاینات ظاهری سن تو نا معلوم است و مدرکی هم به ارتباط سن خود 
نداری؟ . سازمان مهاجرین و تابعیت کشورIND   می تواند ازتو بخواهد که آیا می 

خواهید تحقیقات ویژه در زمینه سنت انجام دهید تا سنت را ثابت کنی. اگرتو خواستی 
که تحقیق تشخیص سن را انجام بدهی، تو را به یک مرکز  تحقیق خواهند برد. در آنجا 
از شانه و مچ تان عکس اشعه ایکس گرفته می شود. عکس اشعه ایکس با دوربین ویژه 

ای گرفته می شود که از میتواند از استخوان شما عکس بگیرد. در عکس اشعه ایکس 
برای تعیین سن می توان ترقوه داخل شانه و همینطور مفصل مچتان را دید. گرفتن 
عکس اشعه ایکس درد ندارد: همان احساسی را خواهید داشت که مثل عکس گرفتن 

معمولی دارید. برای سالمتی شما هم ضرر ندارد. ترقوه و مفصل دست و مچ بچه ها با 
بزرگساالن فرق دارند. بخاطر همین شخص تحقیق کننده سن می تواند از طریق عکس 

اشعه ایکس شانه و مچ در رابطه با سن تان نتیجه گیری کند.

اگر تحقیقات سن نشان داد که شما تاریخ تولد خود را درست اعالم نکرده بودید، 
سازمان مهاجرین و تابعیت کشورIND می تواند در رابطه با بقیه گواهی های شما 

شک و تردید کند، مانند دلیل ترک کشورتان. اگر بعد از تحقیق سن معلوم شد که 
بزرگسال هستید، سازمان مهاجرین و تابعیت کشورIND می تواند تصمیم بگیرد که به 

تقاضای پناهندگی شما مانند بزرگساالن رسیدگی کند. اگر شما نخواستید که تحقیقات 
سن شوید? این می تواند برای سازمان مهاجرین و تابعیت کشورIND تعیین نشانگر 

این که شما تاریخ تولد درستی را نگفتید. آن هم می تواند برای اجازه اقامتتان تاثیر 
گذار باشد.

اگر شما حامله باشید، نمی توانید تحقیقات سن شوید. آنوقت تحقیقات سن شما 
دیرتر و بعد از زایمان خواهد شد. مطمئن نیستید که حامله هستید؟ می توانید 

درخواست تست حاملگی کنید.

Immigratie- en Naturalisatie
IND سازمان مهاجرین و تابعیت

وزارت امنیت و دادگستری
سازمان مهاجرین و تابعیت کشور )IND( بخشی از وزارت دادگستری و امنیت 
می باشد. کارمندان سازمان مهاجرین و تابعیت کشور )IND( با شما در رابطه 
با هویت شخصی شما، ملیت، مسیر راه و دلیل ترک از کشور صحبت خواهند 

کرد. آنها در رابطه با داستان)دلیل فرار( شخصی شما و وضعیت کشورتان 
تحقیق خواهند کرد. بعد از آن آنها برایتان تصمیمگیری خواهند کرد که آیا 

  .شما )موقتاً( در هلند می توانید بمانید یا نه، یا باید به کشور خود برگردید
www.ind.nl
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قدم 2: تحقیقات بیماری سل 

بیماری سل بیماری ناگواری است که خیلی زیاد در دنیا وجود دارد. شاید در کشور 
شما هم بوده باشد. افرادی که بیماری" باز" سل دارند می توانند دیگران را واگیر 

کنند، برای مثا ل، از طریق سرفه یا عطسه. بخاطر همین وقتی که خودتان را معرفی 
کردید برای این بیماری از شما تحقیق می شود. بیماری سل یک بیماری عفونتی است 

که معموالً در ریه )ًشش( وجود دارد. بخاطر همین برای تحقیق از ریه تان عکس 
گرفته می شود. اگر شما بیماری سل داشتید، در هلند از طریق قرص معالجه خواهید 

شد. 

قدم 3: مصاحبه معرفی )اولی(

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

سفرت سوال می پرسد  در این مصاحبه از تو  در رابطه با والدینت یا افراد دیگریکه 
از تو مراقبت می کردند  قبل از اینکه به هلند بیایی سوال می کنند . در این مصاحبه 

در رابطه با دلیل فرار تان به هلند پرسیده نمی شود.

قدم 4: اسکان )محل اقامت( 

از زمانی که خودتان را به پلیس اتباع بیگانه معرفی کردید، به شما مکان/ اسکان، غذا 
و مراقبت پزشکی داده خواهد شد. معرفی شما، ثبت تان و کنترل بیماری سل معموالً 

بیشتر از یک یا دو روز طول نمی کشد.

اگر شما پانزده سال یا بزرگتر باشید، شما را بعد از معرفی و ثبت )نام(، به محل 
اقامت ویژه ای از سازمان مرکزی مراقبت از مهاجرین COA که برای مهاجرین 

زیر سن می باشد خواهند برد. این کمپ مهاجرین در نزدیکیهای دفتر سازمان 
مهاجرین و تابعیت کشور )IND( که به تقاضای پناهندگی شما رسیدگی می کنند 

خواهد بود.
 

در زمان ماندن تان در کمپ سازمان مرکزی مراقبت از مهاجرین COA شما را 
برای اولین مصاحبه با مرکز بهداری و پزشکی مهاجرین GZA )مرکز بهداری/

پزشکی مهاجرین( دعوت می کنند. این مصاحبه در رابطه با سالمتی شما و مشکالت 
 COA احتمالی. شما خواهد بود و برای این می باشد که در زمان اقامت شما در کمپ

)سازمان مرکزی مراقبت از مهاجرین( کمکهای پزشکی درستی پیشنهاد کنند.

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(  پروسه  تقاضای 
پناهندگی  و بعد از آن در خانه شخصی، در خانه  خانوادگی  زندگی خواهید کرد. این 
 Nidos  برنامه ریزی نمی شود بلکه از طرف موسسه COA نوع اقامت  از طرف

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 کوچک زندگی کنی.

COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers
COA )سازمان مرکزی مراقبت از مهاجرین(- COA مراقبت از پناهجویان و 
سر پناه دادن )مکان زندگی( به مهاجرین و همینطور همراهیشان را به عهده 

دارد. COA برای گرفتن مکان زندگی، گرفتن غذا و بیمه درمانی کمک خواهد 
کرد. اگر خواستید با پزشک تان تماس بگیرد هم COA کمکتان خواهد کرد. 
COA سازمان غیر وابسته ایست و نقشی در مورد تصمییم گیری در مورد 

 www.coa.nl .تقاضای پناهندگی شما نخواهد داشت

GezondheidsZorg asielzoekers (GZA)
مراقبت درمان پناهجویان )GZA( سازمانی است که اگر شما مشکالت درمانی  
و یا سواالت پزشکی داشته باشید به آنجا مراجعه می کنید. در هر مرکز اقامت 
کوا )COA( و یا در نزدیکی آن، یک مرکز درمانی )GZA( موجود است. آنها 

برای شما با دستیار دکتر، پرستار، روانکاو در مطب و یا دکتر خانواده گی 
 www.gzasielzoekers.nl .قرار مالقات فراهم می کنند
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قدم 5: دادن اطالعات

در کمپ مهاجرین  یا در اقامتگاه خانوادگی می توانید بخاطر سفرتان به هلند  
استراحت کنید. تو  می توانید خودتان را برای پروسه )روند( عمومی تقاضای 

پناهندگی آماده کنید. در این کمپ مهاجرین سازمان کمک به مهاجرین VWN به تو  
 اطالعات در مورد پروسه تقاضای پناهندکی و توصیه های پزشکی خواهد داد

) قدم  6(. در زمان مصاحبه تو  با سازمان کمک به مهاجرین VWN، مترجم 
حرفهای تو  را برای همدیگر ترجمه خواهد کرد. به تو  هم یک بروشور)جزوه( در 
باره اتفاقاتی که در پروسه تقاضای پناهندگی برایتان می افتد خواهند داد. کارمندان 

VWN در زمان پروسه تقاضای پناهندگی به تو  اطالعات خواهند داد و از تو  
پشتیبانی خواهند کرد. کمک های VWN رایگان می باشد. اطالعات تو  محرمانه 

خواهد ماند.

قدم 6: توسیه پزشکی

در زمان تحقیق پرستار از شما سوال خواهد پرسید. در این مصاحبه مترجم شما را 
کمک کرده و حرفهای شما و پرستار را برایتان ترجمه خواهد کرد. معموالً این از 

طریق مترجم تلفنی خواهد شد: مترجم شخصاً حضور ندارد. اگر احتیاج باشد پرستار 
می تواند شما را برای تحقیقات بیشتر نزد پزشک بفرستد. پرستار و یا پزشک نتیجه 

تحقیقاتشان را به سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND اعالم می کنند. این فقط 
وقتی می شود که شما آن را قبول کنید)اجازه دهید(. IND در طول پروسه )روند( 

تقاضای پناهندگی شما وضعیت پزشکیتان را در نظر خواهد داشت.

خیلی مهم است که شما در رابطه با مشکالت احتمالی روحی/ روانی و جسمی صداقت 
داشته و آن را به پرستار یا به پزشک بگوئید. اگر شما آثار زخمی دارید، مهم است که 

آن را به پرستار بگوئید. گزارش تحقیقات پزشکی محرمانه می باشند. تحقیقات 
 پزشکی اجباری نیست. برای تحقیقات پزشکی احتیاج نیست که پول پرداخت کنید.

اگر شما برای تحقیقات پزشکی نمی خواهید همکاری کنید، می توانید آن را به پرستار 
 INDاعالم کنید. اگر شما اینکار را کنید، آنوقت سازمان مهاجرین و تابعیت کشور
نمی تواند در پروسه تقاضای پناهندگی از نظر سالمتی شما را در نظر)به فکرتان 

باشد( داشته باشد. 

FMMU
 در مرکز اقامت مهاجرین قراری با یک پرستار از بخش 

Forensisch Medische Maatschappij Utrecht )بخش پزشکی قانونی 
اوترخت( با مخفف )FMMU( خواهید داشت. این پرستار از شما درخواست 
خواهد کرد که آیا می خواهید که برای تحقیقات پزشکی همکاری کنید. این 
تحقیقات پزشکی برای این است که تحقیق شود که آیا شما از نظر روحی 

و روانی و/ یا جسمی مشکالتی دارید که بتواند تاثیری در مصاحبه شما با 
سازمان مهاجرین و تابعیت کشور )IND( داشته باشد یا نه.
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پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

بعد از معرفی خود به پلیس اتباع بیگانه حداقل سه هفته طول خواهد کشید که مصاحبه 
 INDاول تو در پروسه درخواست پناهندگی با سازمان مهاجرین و تابعیت کشور

 COA شروع شود. در عمل امکان دارد کمی بیشتر طول بکشد. در کمپ مهاجرین
نامه ای دریافت خواهید کرد که IND تو  را برای مصاحبه اول دعوت می کند. 

اطالعات بیشتر در مورد پروسه تقاضای پناهندگی را در چند روز آینده از طرف 
سازمان کمک به مهاجرین VWN دریافت خواهید کرد )نگاه کنید به قدم / مرحله 5(.

پس گرفتن تقاضای پناهندگی

شما می توانید هر لحظه ای که خواستید تقاضای پناهندگیتان را پس بگیرید. در این 
صورت توسیه میشود که با وکیلتان یا مستقیماً با سازمان مهاجرین و تابعیت کشور 

)IND( تماس بگیرید. اگر شما تقاضای پناهندگیتان را از سازمان مهاجرین و تابعیت 
کشور )IND( پس بگیرید، نتیجه آن این خواهد شد که دیگر حق ندارید در هلند بمانید، 

مگر اینکه بخاطر دلیل دیگری به شما اجازه ماندن در اینجا داده شود. دیگر حقی 
برای ماندن در کمپ را ندارید. وقتی تقاضای پناهندگی خود را پس می گیری باید به 
کشورت  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.

قدم 7: کمک از طرف وکیل 

در پروسه پناهندگی وکیلی به تو  کمک خواهد کرد. این وکیل مستقل می باشد و 
وابستگی به دولت هلند ندارد.  تو از طرف شورای حقوقی دعوت می شوی که برای 

مصاحبه به حضور وکیلت بروی.

هر روز نگاه کنید که آیا پستی برایت به محل اقامتت آمده یا نه!  مصاحبه اولت با 
وکیل برای پروسه تقاضای پناهندگی  بسیار مهم می باشد بخاطر همین مهم است که 

قرارت را از دست ندهی. در این مصاحبه وکیل تو  را برای مصاحبه هایت با سازمان 
مهاجرین و تابعیت کشورIND آماده خواهد کرد. این مصاحبه آماده سازی در دفتر 

وکیلت انجام خواهد شد.  به تو  برگه مسیر راه به دفتر وکیل و بلیط قطار – یا اتوبوس 
داده می شود. سرپرستت در Nidos  تو را در رفتن به  دفتر وکیل راهنمایی می کند. 

در این مصاحبه مترجم کمکت خواهد کرد و حرفهای تو  را برایتان ترجمه می کند. 
برای کمک وکیلتان احتیاج به پرداخت نیست. اطالعات تو  محرمانه خواهند ماند.

Raad voor Rechtsbijstand, Legal aid
اگر شما نتوانستید هزینه وکیل را بپردازید، شورای حقوقی برای گرفتن یک 

وکیل به شما کمک خواهد کرد. شورای حقوقی هزینه این وکیل را برایتان 
پرداخت خواهد کرد. وکیل شاغل شورای حقوقی نمی باشد. وکیل شخص غیر 

وابسطه ای می باشد که شما را در طول تقاضای پناهندگی همراهی خواهد کرد.
 www.rvr.org
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تنظیم و جمع آوری مشخصات  شخصی

 مشخصات شخصی انواع اطالعات در مورد شخص خودت هست. سازمان هایی
که با این بروشورهمکاری می کنند، اسامیشان در پایین این بروشورنوشته شده اند. 

این سازمانها مشخصات مربوط به تو را در زمان تقاضای، معرفی یا روند پناهنده گی 
جمع آوری و ثبت می کنند. آنها ازتو اطالعات شخصیت را می پرسند و اگر نیاز 

بدانند از افراد و یا سازمانهای دیگر نیزدر رابطه با توسوال می کنند.  
 این سازمان ها از مشخصات 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 مشخصات تو را تنظیم و نگهداری می کنند. 
قوانین حفظ حریم خصوصی نیز شامل حقوق تو هم  می شود. برای مثال:

• مشاهده مشخصات در رابطه با خودت در سازمانها؛
• بدانی که این سازمانها با مشخصات تو چه می کنند و چرا؛

• بدانی که به کدام سازمانها مشخصات تو انتقال داده شده است.
آیا می خواهی درباره تنظیم مشخصات شخصی و حقوق خود بیشتر بدانی؟ پس به وب 

سایت های سازمان ها نگاه کنید.   

سوالی دارید؟

بعد از خواندن این بروشور باز هم سوال دارید؟
سوال هایتان را می توانی از Nidos،  وکیلت یا یکی از کارمندان COA، یا سازمان 

کمک به مهاجرین VWN بپرسی.

شکایتی دارید؟
تمام سازمانهائی که ربط به تقاضای پناهندگی دارند حرفه ای و دقیق کار کنند. با 

وجود این اگر شما فکر میکنید که یکی از این سازمانها رفتار خوبی با شما نداشت، 
 می توانید شکایت کنید. وکیلتان یا کارمند سازمان کمک به مهاجرین VWN در

این رابطه به شما کمک خواهد کرد. 



بنا به درخواست وزارت دادگستری و امنیت، معاونت امور مهاجریت:
www.rijksoverheid.nl

از محتوای این نشریه نمی توانید کسب حق وحقوقی بکنید  
اگر ترجمه منجر به تعابیر مختلف شود نمونه هلندی تعیین کننده است 

این نشریه یک انتشار مشترک است از جانب:
)COA(  اداره مرکزی سکونت برای 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(  حمایت از نوجوانان برای پناهندگان
)AVIM(  بخش پلیس اتباع خارجی، تشخیص و قاچاق انسانها

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