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Tele mülakatların (görüntülü bağlantı vasıtasıyla iltica
mülakatlarının) çoğaltılması

Sayın bay, bayan,
20 Nisan 2020 tarihinde size korona krizi süresince iltica mülakatları (interviews)
konulu bir yazı göndermiştim. Söz konusu yazıda IND tarafından mülteciler ile
yapılan mülakatların görüntülü bağlantı vasıtasıyla yapılacağı duyurulmuştu. Bu
tür mülakatlarda herkes ayrı bir noktadan bilgisayar vasıtasıyla görüşmeye
katılmaktadır. Buna tele mülakat veya telekonferans tabiri kullanılmaktadır. Bu
yazıda tele mülakat hakkında daha fazla bilgiler verilmiştir.
IND daha çok sığınmacıyı tele mülakata çağıracak
24 Nisan tarihli yazıda IND’nin tele mülakatlara ilk önce ufak bir grupla
başlayacağı belirtilmişti. Bu grup Suriye ve Türkiye vatandaşı olan sığınmacılardan
oluşmaktadır. Bu tür mülakatlarla olan deneyimler olumlu geçtiği için şimdi artık
daha fazla sayıda sığınmacıyı tele mülakata çağıracağız.
Aşağıdaki durumlarda tele mülakata çağrılabilirsiniz:
•
Genel İltica işlemleriniz yeni başlama üzere ise,
•
Daha önce size uzatmalı iltica sürecine alındığınız bildirilmiş ise. Yani bu,
IND’nin hakkınızda karar vermek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu
anlamına gelmektedir.
Davet yazısının ekinde size ekstra bilgi verilir
Tele mülakat için size bir davet yazısı gelmiş ise yazıda korona krizi dolaysıyla
uygulanan özel işlem hakkında bilgi verilir. Yazıda ayrıca görüşmeye nasıl
hazırlanabileceğiniz de yazılıdır. Hazırlığı avukatınızla birlikte yine görüntülü
bağlantı vasıtasıyla yapasınız. Tele mülakat hakkında daha fazla sorularınızı
VluchtelingenWerk’e (Mültecilere Yardım Kuruluşuna) de yöneltebilirsiniz.
Henüz herkese tele mülakat uygulanmamaktadır
Tele mülakat henüz herkese uygun değildir. Aşağıdaki durumlarda size tele
mülakata davet gelmez:
•
Bedensel ve ruhsal şikayetleriniz dolaysıyla tele mülakat mümkün değil
ise,
•
18 yaşından ufak olup Hollanda’da aile fertleriniz yoksa. IND bu tür
mültecileri refakatsiz küçük sığınmacı (amv) olarak adlandırmaktadır.
Size ulaşmanın mümkün olmasına çalışın
Sıranız geldiği zaman kayıtlı bulunduğunuz COA mevkiine bir davet yazısı
göndeririz. COA’daki adresinize IND’den bir yazı gelip gelmediğini kendiniz kontrol
edebilirsiniz. MyCOA’ya (www.mycoa.nl/post) veya resepsiyondaki posta
listelerine bakınız. IND’nin size ulaşabilmesi önemlidir. Dolaysıyla size posta gelip
gelmediğini düzenli olarak COA’nın resepsiyonundan kontrol edin.
Sormak istediğiniz sorular var mı?
Koronavirüsü hakkında daha fazla bilgi için ind.nl/coronavirus internet sitesine
bakabilirsiniz. Diğer sorularınız için bilgi hattını arayabilirsiniz: 088 04 30430.
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Saygılarımla,
A.N. Molleman
İltica & Koruma müdürü

Daha fazla bilgileri aşağıdaki internet adreslerinde bulabilirsiniz..
www.ind.nl
www.rvr.org
www.vluchtelingenwerk.nl
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