تقاضای پناهندگی تو
معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

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 پناهندگی ت آغاز میگردد .این پروسه یک پروسه حقوقی است که در آن دولت هالند در
زمینه اجازه اقامت تو قضاوت می نمای.
در این نشریه می خوانی که در هنگام پروسه پناهندگی کدام مراحل طی می گردد .تو می خوانی
که کدام کارها را بای انجام بدهی (مکلفیت ها تو) و از دولت هالند چه انتظار میتوانی داشته
باشی (حقوق تو).
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چه وقت برای تو بعنوان پناهنده اجازه
اقامت داده میشود؟
اجازه اقامت بعنوان پناهنده
در قانون اتباع خارجی هالند درج گردیه که چه وقت برای یک شخص اجازه اقامت
بعنوان پناهنده داده میشود .برای تو زمانی اجازه اقامت داده میشود در صورتیکه یکی
از موارد ذیل در مورد تو قابل اجرا باشد:
•		 دالیل موجه در مورد اینکه هراس داری که در کشورت بر اساس نژاد ،مذهب،
تابعیت ،عقیه سیاسی و مربوط بودن به قشر خاص اجتماعی تحت تعقیب قرار
بگیری.
•		 دالیل موجه در مورد اینکه هراس داری که در کشورت به مجازات مرگ
محکوم گردی ،شکنجه گردی و یا بشکل دیگری با تو برخورد غیر انسانی
کننده با تو برخورد صورت گیرد.
صورت گیرد یا بشکل تحقیر
ٔ
•		 دالیل موجه در مورد اینکه هراس داری که قربانی خشونت غیر منتظره در
جنگ مسلحانه در کشورت گردی.
•		 پدر یا مادر تو اخیرا در هالند بعنوان پناهنده اجازه اقامت بدست آورده.
اداره مهاجرت و تابعیت  INDدر زمین ٔه درخواست اجازه اقامت تو ،بعنوان پناهنده و
اجازه اقامت عادی بر اساس اصل عدم تقصیر برای پناهنده گان خوردسن تصمیم
اتخاذ می نمای.
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با کدام ادارات تو مقابل میگردی؟

VluchtelingenWerk
ادار ٔه کمک با پناهنده گان یک اداره غیر وابسته مدافع حقوق بشر میباشد و روی این
منظور ایجاد گردیه تا از حقوق پناهنده گان دفاع نمای .اداره کمک به مهاجرین به تو در
رابطه به پروسه پناهنده گی معلومات و توضیحات ارائه میارد و تو را در امور پروسه
پناهنده گی کمک مینماید .درصورتیکه تو با دیگر ادارات مشکل داشته باشی ،اداره
متذکره در زمینه حل مشکلت میانجگری مینماید .این اداره با وکال همکاری نزدیک
دارند .در مورد تقاضا پناهنده گی تو از طرف این اداره تصمیم اتخاذ نمی گردد.

Raad voor Rechtsbijstand
در صورتیکه تو توان پرداخت مصارف وکیل را نداشته باشی شورای مساعدت
حقوقی مؤظف میباشد تا تو را از کمک وکیل بهرمند گربسازد .شورای مساعدت
حقوقی 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 حقوقی در
پروسه پناهنده گیت مساعدت مینماید.

Immigratie-en Naturalisatiedienst
ادار ٔه مهاجرت و تابعیت  INDمربوط وزارت امور عدلیه و امنیتی هالند میگردد.
کارمندان ادار ٔه مهاجرت و تابعیت  INDدر زمینه هویت ،تابعیت ،جریان سفر و علت
خروج از کشورت با تو صحبت میکنند .آنها در مورد مشکل شخصی و وضعیت
کشور تو تحقیق مینمایند .آنها بعدا ً تصمیم میگیرند که آیا تو میتوانی (مؤقتاً) در هالند
بمانی و یا اینکه باید دوباره به کشور خودت برگردی.

Beveiliging
اداره  COAمیباشند مؤظفین
اداره  INDو در محل اقامت که مربوط به
در عمارات
ٔ
ٔ
امنیتی حضور دارند .تو آنها را از ینوفورم که آنها در بر دارند می شناسی .تو میتوانی
که از آنها بپرسی که چه چیز در داخل تعمیر  INDو در محل های اقامت که مربوط
اداره  COAمیباشد مجاز و چه چیز ممنوع است .این مؤظفین امنیتی هیچ نوع
به
ٔ
تاثیری باالی تصمیم درخواست پناهنده گی تو ندارند.
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NIDOS
زمانیکه تو بعنوان پناهنده خورد سن ،بدون والدین ت به هالند بیآئی ،در آنصورت
الزم است تا طبق قوانین هالند سرپرستی قانونی تو تنظیم گردد .ادار ٔه نیوس Nidos
مرجعی است که مسؤلیت امور سرپرستی پناهنده گان خورد سن بی سرپرست را
بدوش دارد .این اداره رسما ً تقاضای سرپرستی تو را مینمای .ادار ٔه نیوس  Nidosبعدا ً
یکی از کارمندان خود را بعنوان سرپرست قانونی تو تعین مینمای .این کارمند 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 نمای .سرپرست ت تو را در امور
پروسه پناهنده گی نیز کمک خواهد نمود ،ولی سرپرستت نمیتواند که باالی تصمیم
اداره مهاجرت و تابعیت  INDتاثیر وارد نمای .معلومات بیشتر در مورد سرپرست
اداره نیوس  Nidosبرایت داده خواهد شد.
از طرف
ٔ

COA
ارگان مرکزی سرپناه برای پناهنده گان ( )COAمحل اقامت برای پناهنده گان را در
هالند تدارک می بیند .در صورتیکه درهنگام پروسه پناهنده گی سن تو کمتر از 15
سال باشد نزد یک خانواده که از تو مراقبت میکند زنده گی خواهی نمود .در
صورتیکه سن تو  15تا  18سال باشد به محل اقامت مخصوصی که مربوط به ارگان
مرکزی سرپناه برای پناهنده گان ( )COAمیگردد میروی که از تو مراقبت میکند
زیست می نمائی .ارگان مرکزی سرپناه برای پناهنده گان ( )COAمسؤلیت سرپناه،
خوراک و بیمه صحی تو را بدوش دارد .همچنان جهت ارتباط گرفتن با داکتر می
توانی از ارگان مرکزی سرپناه برای پناهنده گان ( )COAخواهان کمک گردی.
ارگان مرکزی سرپناه برای پناهنده گان ( )COAیک اداره مستقل میباشد و در زمینه
درخواست پناهنده گی تو تصمیم نمی گیرد.

GezondheidsZorg Asielzoekers
مراقبت صحت پناهجویان ( )GZAسازمانی است که اگر تو تکلیف داشته باشی و یا
سواالت صحی داشته باشی به آنجا رجوع می کنی .در هر مرکز اقامت ( )COAو یا
در نزدیکی آن یک مرکز صحت(  )GZAموجود است .آنها برای تو وعده جور می
کنند با دستیار داکتر ،نرسروانکاو در مطب و یا داکتر فامیلی.تو می توانی اگر به
سواالت پزشکی در فکرت مصروف هستی روز و شب با مرکز تماس خط پزشکی
تماس بگیری .از روزهای دوشنبه تا جمعه خودت می توانید با این شماره:
 088-1122112حتی برا ی سواالت غیر پزشکی برای مثال اگر نیاز به مالقات با
یک داکتر متخصص داشته باشی تماس بگیری.
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پروسه پناهنده گی از روز الی روز دیگر
DT&V
اداره برگشت ( )DT&Vمربوط وزارت امور عدلیه و امنیتی هالند می بلشد .در
ٔ
صورتیکه تو اجازه اقامت دریافت نه نموده باشی یکی از کارمندان ادار ٔه برگشت
( )DT&Vتو را در زمینه تنظیم نمودن امور برگشت به کشورت کمک می نمایند.
INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR MIGRATION

IOM•OIM

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

IOM
 )Internationale Organisatie voor Migratie) IOMیا سازمان بین المللی
مهاجرت یک موسسه غیر وابسته است .هرگاه تو بخواهی تا بطور مستقالنه هالند را
ترک بگوئی  IOM ،در این زمینه به تو کمک میکند  .IOMبه تو در باره برگشت و
تطابق دوباره با محیط قبلی ت معلومات عملی ارائه نموده و تو را در مورد خروج ت
از هالند رهنمایی میکند .برای معلومات بیشتر در این مورد تو میتوانی به سرپرست
ت یا یک کارمند  vluchtelingenwerkو یا وکیل دعوای ت در تماس شوی.

آنچه از تو انتظار می رود؟
مهم اینست که تو در طول پروسه پناهندگی مطالبی را بگویی که به دالیل تقاضایت
مرتبط باشد .در ضمن از تو انتظار می رود که تمام اسنادی که داری و یا می توانی به
دست بیاوری (مثل اسناد شناسای خودت و یا خط هایی که حرفهای تو را ثبوت بسازد)
را در به  INDنشان بدهی.
آیا اوضای خاصی داری که  INDبای آنها را در نظر بگیرد؟ پس می توانی آنها را
مطرح کنی IND .می توانند در این زمینه تدارکاتی ببیند ،برای مثل هنگام مصاحبه و
یا در محل اقامت نزد  COA .INDسیع بر این دارد که به خوبی به تو کمک بکند.

روزیکه تو با  INDقرار مالقات داری میروی به دفتر  .INDاز اینجا پروسه پناهنده
گی تو آغاز می گردد.
ذیالً تو مطالعه خواهی نمود که پروسه پناهنده گیت از روز الی روز دیگر به چه شکل
خواهد بود.

روز  :1مصاحبه اول

تو با کارمندان اداره مهاجرت و تابعیت  INDدر زمینه هویت ،تابعیت ،جریان سفرت
یک صحبت رسمی خواهی داشت .در جریان این صحبت کارمند  INDراجع به
والدین تو و دیگر اشخاص که قبل از آمدنت به هالند از تو مراقبت می نمود سوال
خواهد کرد .اسم این صحبت مصاحبه اول می باشد .اگر بخواهی می توانی از کارمند
 VluchtelingenWerkویا سرپرستت بخواهی که در مصاحبه اولت شرکت کنند.
در جریان این مصاحبه راجع به علت درخواست پناهنده گیت از تو سوال صورت
نمیگیرد .این سوال در مصاحبه دیگری که کارمند  INDبا تو انجام میدهد مطرح
میگیرد (به روز سوم مراجعه کن).
کارمند  INDجزئیات بسیار را از تو خواهد پرسید ،تا وضاحت بیشتر در مورد اینکه
تو کی هستی ،از کجا هستی و چطور به هالند سفر نموده ای بدست آورد .با پرسیدن
این سوالها کارمند  INDکنترول می نمای که آیا تو راست میگوئی یا خیر؟ آیا پیشتر
انترویو معرفی شدی؟ پس آمر اداره مهاجرت معلوماتت را کنترول می کند و از تو
سواالت تکمیلی می کند .برای این انترویو اول خودت را خوب آماده بساز .برای تو
صرف یک بار فرصت داده میشود تا بشکل واضح و مکمل توضیح بدهی که تو کی
هستی .همیشه اسم و تاریخ درست تولد ت را بگوئی ،البته نه آن مشخصات را که در
مدرک جعلی سفرت درج گردیده است .اگر تو از اسم مستعار استفاده نموده باشی آنرا
بگوئی .اصلیت مدارک تو و درستی حرفهای تو کنترول میگردد .زمانیکه  INDثابت
نماید که حرفهای تو درست نمیباشد و مدارک ت اصلی نمیباشد ،ممکن است که این
موضوع باالی تصمیمی گیری  INDدر قبال درخواست اجازه اقامت تاثیر گذار باشد.

در جریان مصاحبه با  INDترجمان نیز حضور دارد .کارمند  INDسواالت خود را
به زبان هالندی میپرسد .ترجمان این سوالت را به زبان که تو به آن بفهمی ترجمه
میکند .ترجمان جواب های تو را نیز به هالندی ترجمه میکند .ترجمان شخص بی
طرف است و هیچ تاثیری باالی تصمیم درخواست پناهنده گی تو ندارد .اگر تو و
ترجمان به حرفهای یکدیگررا نمی فهمید شما می توانید این را عاجل بگوییدIND .
ترجمان دیگری برایتان تدارک می بیند .این مهم است که سوی تفاهم صورت نگیرد
که بر اساس آن تو سواالت را درست متوجه نگردی .تو (از طریق وکیلت) یک
گزارش مصاحبه اول را بدست خواهی آورد.

روز  :2آماده گی برای مصاحبه بزرگ

وکیلت گزارش مصاحبه اولت را برایت میخواند .برای این کار وکیلت یک اتاق
شخصی درتعمیر  INDدارد .صحبت بین تو و وکیل از طریق ترجمان ترجمه
میگردد .اگر کدام حرف تو در مصاحبه تذکر نیافته باشد و یا درست نوشته نشده باشد
وکیلت آنرا مینویسد و یا اصالح می نماید و طی نامه ای به  INDارسال میارد.
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روز  :3مصاحبه بزرگ

مصاحبه دوم تو با کارمند  INDبنام مصاحبه بزرگ یاد میگردد .تو میتوانی که در
این مصاحبه راجع به دالیل درخواست پناهنده گیت صحبت کنی .این مصاحبه نیز در
دفتر  INDبا تو صورت میگیرد .در جریان این مصاحبه مهم است تا تو تمام
حرفهایت را بگوئی تا  INDدقیق بداند که تو واقعا ً به حفاظت نیاز داری .بشکل
صادقانه ،مکمل و واضح راجع به اتفاقات که باالیت واقع گردیده حرف بزن و روشن
بسازکه بر اساس کدام دالیل نمیتوانی که در کشور خودت مصؤن باشی .اگر تو کدام
اتفاق را دقیق به یاد نداری این موضوع را به کارمند  INDبگو .کارمند  INDاز
وضعیت عمومی کشور تو اطالع دارد .فلهذا مهم است تا تو در مورد وضعیت
شخصی خود حرف بزنی و توضیح بدهی که چرا تو به حفاظت نیاز داری .سعی بکن
تا با جزئیات مکمل حرف بزنی ،چون حرفهای خورد و ریزه هم ممکن است خیلی
مهم واقع گردند .کارمند  INDنیز در این مورد از تو سوال خواهد نمود.
اگر آثار زخمی در جانت است ،اگر تکلیف جانی و یا روحی داری که به دالیل
پناهندگیت ارتباط دارد ،مهم است که کارمند  INDاز آنها اطالع داشته باشد .اگر که
این تکالیف در مورد تصمیم گیری در زمینه تقاضای تو مفید باشد  INDمی تواند
تحقیقات طبی به تو پیشنهاد کند .تو می توانی شخصا و با مخارج خودت هم چنین
تحقیقات طبی را نیز انجام بدهی.
بسیار مفید است که در این مصاحبه دقیق بگویی که در کشورخودت و یا کشوری که
قبال در آنجا زندگی می کردی ،چه کسی می تواند از تو مراقبت کند ویا چه کسی نمی
تواند از تو مراقبت کند .در جریان این صحبت نیز ترجمان حضور خواهد داشت.
وکیلت و یا سرپرستت معموال در مصاحبه حاضر هستند .تو می توانی بجای آنها از
فرد دیگر به عنوان نماینده به مصاحبه بیاوری .تو می توانی از یک کارمند اداره
کمک با پناهنده گان در خواست کنی که در مصاحبه حضور داشته باشد .تو (از طریق
وکیلت) یک گزارش مصاحبه اول را بدست خواهی آورد.

روز  :4خواندن مصاحبه بزرگ

وکیلت گزارش مصاحبه را برایت قرائت می کند .این صحبت بین تو و وکیلت نیز از
طریق ترجمان تفهیم می گردد .اگر کدام حرف تو در مصاحبه تذکر نیافته باشد و یا
درست نوشته نشده باشد وکیلت آنرا مینویسد و یا اصالح می نماید و طی یک نامه
به  INDارسال میارد.

روز  :5تصمیم مد نظر

اداره  INDقضاوت می نمای که آیا تو واجد شرایط اجازه اقامت پناهنده گی می باشی
ٔ
یا خیر؟ نتیجه این قضاوت برای پروسه بعدی پناهنده گی تو تعین کننده می باشد .سه
امکان ذیل موجود می باشد:
		 تو واجد شرایط اجازه اقامت پناهنده گی می باشی .تو از (از طریق وکیل) نامه
.1
(تصمیم)  INDرا دریافت میکنی که در آن نوشته شده که درخواست پناهنده گی
تو پذیرفته شده .این حرف بدان مفهوم می باشد که تو میتوانی (مؤقتاً) در هالند
بمانی .وکیلت راجع به عواقب بعد آن برایت معلومات خواهد داد.
 IND .2به وقت بیشتر جهت تحقیقات نیاز دارد و نمیتواند که در بین هشت روز در
مورد درخواست پناهنده گی تو تصمیم بگیرد  .INDباالی پروسه پناهنده گی تو
طی پروسه تمدید پناهنده گی تصمیم اتخاذ خواهد نمود .در مورد درخواست
پناهنده گی تو بعدا ً تصمیم گرفته خواهد شد .برای تو یک نشریه معلوماتی دیگری
داده خواهد شد که در آن راجع به پروسه تمدید پناهنده گی معلومات تذکر داده
شده است.
 IND .3قضاوت نموده که تو واجد شرایط اجازه اقامت پناهنده گی نمی باشی .تو از
(از طریق وکیل) نامه ای (تصمیم)  INDدریافت میکنی که این اداره پالن دارد
که درخواست پناهنده گی تو را رد کند .نام این نامه پیش پالن است .در این نامه
دالیل مبنی بر اینکه چرا  INDپالن دارد که درخواست پناهنده گی تو را رد کند
تذکر یافته .وکیل ت در آن زمینه با تو صحبت خواهد کرد.
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روز  :6اعتراضنامه

در صورتیکه  INDپالن داشته باشد که درخواست پناهنده گی تو را رد کند ،تو در آن
زمینه با وکیل ت صحبت خواهی نمود .وکیل ت قبالٌ در این زمینه با تو وعده و قرار
می گذارد .وکیل ت بعد از آن اعتراضنامه ای به  INDمیفرستد .این یک نام ٔه می
باشد که طی آن بشکل رسمی در برابر پالن  INDعکس العمل نشان داده میشود و تو
میتوانی در این نامه اظهار نمائی که چرا با پالن متذکره موافق نیستی.

روز  7و  :8تصمیم

بعد از مطالعه اعتراضنامه تو  INDقضاوت خواهد نمود که آیا الزم است که پالن
خود را در رابطه به رد درخواست پناهنده گی تو تغیر دهد .نتیجه این تصمیم برای
روند بعدی پروسه پناهنده گی تو تعین کننده است  .INDنتیجه قضاوت خود را طی
نامه یی به وکیل تو می فرستد .وکیل ت به تو خواهد گفت که تصمیم مذکور چی
عواقبی را برای تو در قبال خود خواهد داشت .چهار امکان ذیل موجود می باشد:
		 بعد از مطالعه اعتراضنامه تو  INDقضاوت خواهد نمود که تو واجد شرایط
.1
اجازه اقامت پناهنده گی هستی .تو از (از طریق وکیل (نامه یی) تصمیم )IND
دریافت میکنی که در آن نوشته شده که درخواست پناهنده گی تو پذیرفته شده .این
حرف بدان مفهوم می باشد که تو میتوانی (مؤقتاً) در هالند بمانی .وکیل ت راجع
به عواقب بعدی آن برایت معلومات خواهد داد.
 IND .2به وقت بیشتر جهت تحقیقات نیاز دارد و نمیتواند که در بین هشت روز در
مورد درخواست پناهنده گی تو تصمیم بگیرد  .INDباالی پروسه پناهنده گی تو
طی پروسه طویل المدت پناهنده گی تصمیم اتخاذ خواهد نمود .برای تو یک
نشریه معلوماتی دیگری داده خواهد شد که در آن راجع به پروسه طویل المدت
پناهنده گی معلومات تذکر داده شده است.
		  INDمصمم به نظر خود است که تو واجد شرایط پناهنده گی نمی باشی .تو از
.3
طریق وکیلت نامه (تصمیم)  INDرا دریافت میکنی که در آن تذکر یافته که
درخواست پناهنده گی تو رد شده است .به همراه این فیصله معلومتی هم به شما
داده می شود که در آن عواقب ردیه توضیح داده شده است و اینکه بر علیه این
فیصله چکار می توانید بکنید و هم چنین امکانات برگشت چیست .در این فیصله
دالیل مبنی بر رد نمودن درخواست پناهنده گی تو نیز تذکر یافته .وکیلت راجع به
عواقب بعدی آن معلومات خواهد داد.
اداره برگشت  DT&Vتسلیم می کند .این اداره در زمینه
 IND .4دوسیه تو را به
ٔ
برگشت با تو حرف میزند و در این زمینه تحقیق میکند که در کشور خودت و
یاکشور دیگری که تو قبالً در آنجا زنده گی کردی ،آیا کسی است تا از تو مراقبت
کند یا خیر؟ اگر تو در این صحبت ها و تحقیق  DT&Vاز خود همکاری نشان
اداره  DT&Vبدین نتیجه برسد که بدون اینکه خودت مقصر باشی نمی
بدهی و
ٔ
توانی به کشورت برگردی ،در آنصورت  DT&Vاین موضوع را به IND
گزارش می دهد IND .تو را دعوت خواهد نمود تا درخواست اجازه اقامت بر
اساس "اصل عدم تقصیر" برای پناهنده گان خوردسن را به کنی.

پس گرفتن تقاضای پناهندگی
تو می توانی در هر زمانی که خواست تو باشد تقاضای پناهندگیت را پس بگیری .در
این حالت توصیه می شود که با وکیل و یا مستقیما با  INDتماس 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 .در ضمن تو دیگر حق استفاده از
محا اقامت را نداری .وقتی تقاضای پناهندگی خود را پس می گیری نمی توانی به
دلیل دیگری در هلند اقامت داشته باشی؟ پس تو باید به کشور خودبرگردی .تو در یک
محل اقامت می مانی تا زمان حرکت برای بازگشت .بعد از پس گرفتن تقاضای
پناهندگی همواره امکان تقاضای دوباره موجود است.
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بعد از پروسه پناهنده گی

اجازه اقامت بدون آنکه خودت مقصر باشی.

در صورتیکه  INDدرخواست پناهنده گی تو را بپذیرد ،تو میتوانی مؤقتا ً در هالند
بمانی .برای تو اجازه اقامت داده میشود .موسسه  Nidosبرای تو ،اگر  15سال به باال
داشته باشی ،برای تو محلی را در یک خانه تنظیم شده تهیه می سازد .در صورتیکه
تو سن بالغ داشته باشی میتوانی که کار کنی و میتوانی که خانه مستقل برای خود
جستجو کنی.
ادار ٔه  COAتو را در راستای پیدا نمودن خانه کمک می کند .تا زمانیکه خانه برایت
اداره  COAاست زنده گی
پیدا نشده باشد ،تو میتوانی که در محل اقامت که مربوط به
ٔ
کنی .بعد از آنکه برای تو اجازه اقامت داده شد  IND ،تو را از حقوق و مکلفیت
هایت آگاه خواهد نمود .سرپرستت و کارمند اداره کمک با پناهنده گان تو را در مورد
پیدا نمودن مراجع مختلف مثالً در رابطه به خانه ،درس و کار کمک مینمایند .اداره
کمک با پناهندگان همچنین به تو برای آمدن فامیلت به اینجا هم کمک می کند.

اجازه اقامت اجتماعی

درصورتیکه  INDدرخواست پناهنده گی تو را رد نموده باشد ،تو میتوانی که با
مشوره با وکیلت ،در برابر تصمیم  INDادعایت را به محکمه هالند راجع سازی .این
عمل بدان مفهوم می باشد که تو رسما ً به قاضی میگوئی که با تصمیم  INDموافق
نیستی .تو میتوانی که از قاضی تقاضا نمائی تا در هنگام پیشبرد امور دعوایت در
محکمه برایت اجازه داده شود تا در هالند بمانی .وکیلت در این راستا تو را کمک
میکند .قاضی در مورد این موضوع قضاوت میکند که آیا  INDدر هنگام گرفتن
تصمیم در مورد درخواست پناهنده گی تو قانون هالند را به درستی عملی نموده و یا
خیر .اکثرا ً واقع میگردد که برای تو اجازه داده میشود تا منتظر فیصله قاضی در هالند
بمانی.
زمانیکه  INDدرخواست پناهنده گی تو را رد نمود برای تو مدت  28روز مهلت
داده میشود تا هالند را ترک کنی .تو خودت مسؤلیت برگشت به کشور خود را بدوش
داری .اگر تو در بین مدت متذکره هالند را مستقالً ترک نکنی ،تو جبرا ً به کشورت
اداره  DT&Vتو را در زمینه تنظیم امور برگشت کمک می
فرستاده خواهی شد.
ٔ
نماید .تا زمانی که سفر بازگشت خودت تنظیم نشده است در محل اقامت می مانی.
اگ  INDدرخواست پناهنده گی تو را رد نموده باشد ،برای تو نشریه معلوماتی در
زمینه برگشت به کشورت داده میشود .اگر تو خواسته باشی بشکل داوطلبانه بکشورت
برگردی ،میتوانی که در این رابطه با سازمان بین المللی مهاجرت  IOMبه تماس
شوی .سازمان  IOMمیتواند برای تو معلومات عملی بدهد و در زمینه بر گشت با تو
مساعدت نماید .سازمان  IOMاکثرا ً در محلهای اقامت و همچنان در شهر های
مختلف اوقات مشخص مالقات دارند .تو میتوانی با یک کارمند سازمان  IOMقرار
مالقات بگذاری.تو میتوانی که بعد از پروسه پناهنده گیت نیز نزد سرپرستت و ادار ٔه
کمک با پناهنده گان جهت دریافت مساعدت و معلومات مراجعه نمای.
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برای پناهجویان زیر سن های تنها سیاست خاصی موجود است .اگر در طول  3سال
بعد از اینکه در خواست پناهندگی کردی ،بدون اینکه خودت مقصر باشی ،نتوانی به
کشورت برگردی می توانی یک اجازه اقامت مخصوص در یافت کنی .برای گرفتن
این اقامت باید تعدادی از شرایط را دارا باشی.
•		 درخواست پناهندگی تو رد شده است.
•		 زمانی که برای اولین با درخواست پناهندگی کردی سن تو جوان تر
از  15سال بود.
•		 تو در هالند تنها هستی ،بنا بدون والدین ویا کسی که بعنوان سرپرست تو در
خارج از وطن تعیین شده است.
•		 اشخاصی و یا موسسه هایی در کشورت و یا در جایی که قبال زندگی می کردی
وجود ندارند که از تو سرپرستی کنند.
•		 خودت (تنها و یا با سرپرستت و یا یک شخص کالن دیگری) برای بر
گشت همکاری کرده بودی.
•		 خودت  ،بدون اینکه مقصر باشی  ،نمی توانی به کشورت و یا به کشور
دیگری که احتماال می توانستی به آنجا بروی چون قبال آنجا زندگی می کردی.
این شرایط را باید داشته باشی قبل از اینکه  3سال از در خواست پناهندگی
تو گذشته باشد.
حتی اگر زمانی که در هالند درخواست پناهندگی کردی و سن تو بیشتر از  15سال
بوده باشد می توانی شامل این اجازه اقامت بشوی .این در صورتی امکان دارد که تو
به  INDبه شکل مکمل توصیف کردی باشی که واقعا نمی توانی به وطن خودت پس
برگردی .شرایط بشکل ذیل است:
•		 حاکمیت در وطن تو و یا کشوری که قبال در آن مقیم بودی اجازه برگشت
به تو نمی دهند.
•		 خودت سیع و کوشش کردی که از حاکمیت کشورت کمک و یا اسناد الزم بر
ای سفرت بگیری.
•		 بعلت تکلیف صحی نمی توانی سفر کنی.
ادار ٔه مهاجرت و تابعیت  INDفیصله می گیرد که آیا تو  ،بعنوان یک پناهجوی زیر
سن تنها ،شامل این شرایط برای گرفتن اجازه اقامت بدون اینکه خودت مقصر باشی
می شوی یا خیر.
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اجازه اقامت برای قربانیان بد رفتاری

تنظیم معلومات شخصی

تو می توانی یک اجازه اقامت اجتماعی بگیری برای مدت محدود اگر قربانی رفتار بد
باشی .این یک اقامت موقت است .تو با ید شرایط ذیل را داشته باشی.
•		 تو قربانی رفتار بد هستی.
•		 تو عریضه دادی و یا به شکل دیگری همکاری کردی برای پیگیری قانونی و یا
تحقیقات جزایی به علیه فردی که این اعمال خالف را انجام داده است.
•		 یک تحقیقات قانونی – یا یک پیگرد قانونی بر علیه فرد خطا کار در دست انجام
است که بر علیه آن عریضه داده شده است و یا خودت به شکل دیگری در این
زمینه همکاری کرده باشی.

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 .در پایین این نشریه می توانی آدرس های وب سایت
را بخوانی.

ادار ٔه مهاجرت و تابعیت  INDفیصله می گیرد که آیا تو شامل این شرایط برای گرفتن
اجازه اقامت قربانیان بدرفتاری می شوی یا خیر.
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سواالتی که اکثرا ً پرسیه میشوند
مصاحبه اول من با  INDچه وقت صورت میگیرد؟
بعد از آنکه تو خود را به پولیس اتباع خارجی معرفی نمودی ،مدت حداقل سه هفته
برایت موقع داده میشود تا خود را برای پروسه پناهنده گی آماده سازی .تجربه نشان
میدهد که حداقل سه هفته طول میکشد تا با تو مصاحبه اول از طرف  INDصورت
گیرد .در کمپ مربوط به ادار ٔه  COAکه تو زنده گی میکنی و یا در خانه که از تو
سرپرستی صورت میگیرد ،تو دعوت نامه جهت مصاحبه اول از طرف  INDدریافت
میکنی.
چه مدتی باید منتظر تصمیم  INDبمانم؟
از روز نخست که تو با  INDمالقات دارد الی حداقل هشت روز پروسه پناهنده گیت
طول میکشد .بعضی اوقات  INDنمی تواند که در بین مدت هشت روز رسمی تصمیم
بگیرد ،بطور مثال تو در هنگام پروسه پناهنده گی مریض میشوی .در اینصورت
 INDمی تواند شش روز کاری ،اضافه بر مدت قانونی ،باالی درخواست پناهنده گی
تو تصمیم بگیرد .دفاتر  INDدر روزهای شنبه و یکشنبه مسدود میباشند .این روزها
روزهای کاری نمیباشند.
همچنان ممکن است که  INDباالی پروسه پناهنده گی تو طی پروسه تمدید پناهنده گی
تصمیم اتخاذ نماید .در آنصورت  INDدر ظرف حداکثر شش ماه از تاریخی که تو
درخواست پناهنده گی ترا امضا نموده ای ،در مورد درخواست پناهنده گی تو تصمیم
اتخاذ خواهد نمود .در آنصورت برای تو یک نشریه معلوماتی دیگری داده خواهد شد
که در آن راجع به پروسه تمدید پناهنده گی معلومات تذکر داده شده است .درصورتیکه
 INDنتواند در ظرف مدت شش ماه در مورد درخواست پناهندگی تو تصمیم بگیرد،
بعدا ً در این زمینه تو نامه دریافت خواهی نمود .در صورتیکه  INDبعد از سپری
شدن مدت شش ماه در مورد درخواست پناهندگی تو تصمیم نگرفته باشد و برای تو
نامه هم نفرستاده باشد ،در آنصورت تو میتوانی که طی نامه ای از  INDتقاضا نمائی
تا در ظرف دو هفته در مورد درخواست پناهندگی تو تصمیم بگیرد .وکیل ت تو را در
این راستا کمک میکند .بر اساس تقاضایی وکیلت ،قاضی میتواند که فیصله کند که در
هر روزیکه  INDدر گرفتن تصمین غفلت میکند باید جریمه نقدی بپردازد.

اگر من مریض باشم چی بای بکنم؟
درصورتیکه تو مریض یا باردار باشی ،از آن موضوع در هنگام معاینات که برای
مشوره صحی است به پرستار بگوئی (نشریه معلوماتی ‘قبل از اینکه پروسه پناهنده
گیت شروع گردد’ را بخوانی) .مطالعه این نشریه زمانی مهمتر میگردد در صورتیکه
تو مصاب به مرضی باشی یا فکر کنی که که مصاب هستی .بطور مثال مرض
توبرکلوز ،مرض سگ دیوانه ،مرض جلدی و زردی .تمام حرف هایکه تو به پرستار
میگوئی محرم نگه داشته میشود .پرستار بدون اجازه تو هیچگاه در مورد تو به کسی
معلومات نمیهد.
در صورتیکه تو موافق باشی که پرستار در رابطه به تو به  INDمعلومات بدهد در
آن صورت  INDدر جریان مصاحبه در صورتیکه الزم باشد آن معلومات را در نظر
میگیرد در صورتیکه تو در هنگام پروسه پناهنده گی مریض شوی ،الزم است تا به
اداره کمک با پناهنده گان بگوئی
سرپرستت ،کارمند  ،COAکارمند  INDو یا کارمند
ٔ
آنها میتوانند که تو را در مورد بدست آوردن کمک الزم (صحی) مساعدت نمایند .در
صورتیکه تو در روز مصاحبه با  INDیا وکیلت مریض گردی ،از سرپرستت و یا
کارمند  COAتقاضا کن تا به وکیلت یا  INDاطالع دهد.
آیا بعد از مطالعه این نشریه معلوماتی سوال داری؟
تو میتوانی که این سواالتت را از سرپرستت ،وکیلت یا از کارمند اداره ،COA
کارمند اداره کمک با پناهنده گان و یا  INDبپرسی.
آیا شکایت داری؟
تمامی ادارات که در امور پناهنده گی دخیل هستند وظایف خود را بشکل مسلکی و
دقت تمام انجام دهند .اگر تو بدین باور هستی که کدام اداره با تو برخورد درست نه
اداره کمک با پناهنده گان تو را
نموده ،تو میتوانی شکایت نمائی .وکیلت و یا کارمند
ٔ
در این رابطه مساعدت می نمایند.

من میخواهم که مشکالت پناهنده گی ام را به یک کارمند زن بگوییم .آیا این ممکن است؟
در هالند تو نمیتوانی که ارتباط با زن یا مرد را در امور زنده گی روزانه رد کنی .در
جامعه هالند با مرد و زن برخورد برابرصورت میگیرد .این اصل را ما از تو نیز
انتظار داریم .اما اگر تو خواسته باشی که در رابطه با مشکالت پناهنده گیت با یک
کارمند زن  INDحرف بزنی ،میتوانی که این موضوع را در هنگام مصاحبه اولت به
کارمند  INDبگوئی .در آنصورت  INDسعی خواهد ورزی تا برای مصاحبه بزرگ
(مصاحبه دوم) یک ترجمان زن را برایت تنظیم کند .اگر تو خواسته باشی که در
رابطه با مشکالت پناهنده گیت با یک کارمند مرد  INDحرف بزنی ،میتوانی که این
موضوع را در هنگام مصاحبه اولت به کارمند  INDبگوئی .در آنصورت IND
سعی خواهد ورزی تا برای مصاحبه بزرگ (مصاحبه دوم) یک کارمند مرد و
ترجمان مرد را برایت تنظیم کند.

این نشریه معلوماتی یک نشریه مشترک موسسات ذیل می باشد:
( Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COAارگان مرکزی پذیرش پناهندگان |
www.coa.nl
 Dienst Terugkeer en Vertrekاداره برگشت | www.dienstterugkeerenvertrek.nl
( Immigratie- en Naturalisatiedienst (INDاداره مهاجرت و تابعیت | www.ind.nl
 Raad voor Rechtsbijstandشورای امداد حقوقی | www.rvr.org

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.
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