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 :متقاضی پناهندگی

موضوع  :پیشرفت روند پناهندگی شما
خانم  /آقای عزیز،
شما مدتی قبل درخواست پناهندگی داده اید و از آن زمان در انتظار روشن شدن وضعیت آینده خود هستید .همانطور که می دانید
این انتظار طوالنی مدت دلیل ایجاد یک گروه ویژه بود که باید قبل از پایان سال جاری به درخواست های پناهندگی در IND
(از جمله درخواست شما) رسیدگی می کرد .باعث تاسف است که باید به شما اطالع بدهیم که امسال این هدف نمی توانیم
برآورده کنیم.
این احتمال وجود دارد که امسال تصمیمی از طرف ما دریافت نکنید
زمانی را که تاکسفورس برای تصمیم گیری در مورد تمام درخواست پناهندگی متعلق به قبل از  ١آوریل گذشته که بالغ بر
 ١۵۳۵۰بودند ،نیاز دارد متاسفانه بیش از آنچه انتظار می رفت است .نتیجتا این احتمال بخوبی موجود است که شما امسال
خبری راجع به اینکه آیا می توانید در هلند بمانید دریافت نکنید .ما به خوبی درک می کنیم که این برای شما دشوار است .از
این گذشته  ،شما می خواهید بدانید که تکلیفتان چه خواهد شد تا بتوانید برای آینده خود برنامه ریزی کنید .با وجود سخت کوشی
کارمندان ما  ،هنوز موفق نشدیم که وضعیت روشنی را ارائه دهیم .بابت این مساله متاسفم.
تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما همچنان هدف اصلی ما است
ممکن است امسال دعوت نامه ای از ما دریافت کنید  ،یا در مورد درخواست شما تصمیم گیری شود .زیرا ما مطمئنا کار خود
را در بقیه سال ادامه خواهیم داد .تاکس فورس برای تصمیم گیری درباره بقیه درخواست ها به کار خود در سال ۲۰۲١ادامه
خواهد داد هدف ما این است که بتوانیم این موارد را تا اواسط سال  2021بررسی کنیم.
ما باید همچنان به اقدامات علیه ویروس کرونا توجه کنیم .ساختمانهای ما کمتر از حد معمول می تواند افراد را در خود جای
دهد .و در صورت ابتالع مجاز به حضور در محل نیستیم .نه شما و نه کارمندان ما .بنابراین در صورت لزوم قرارها را
زمانبندی مجدد می کنیم .زیرا صحت و سالمتی مهمترین است.
آیا هیچ سوالی دارید؟
اطالعات بیشتر را می توانید در  www.ind.nlبیابید.
ارادتمند شما،
آنلوره رولوفس
مدیر تاکس فورس
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