
دقل تمدقت بلطب لوصحلل ىلع ةماقإلا نم ةحلصم ةرجهلا
ةيسنجلاو (IND) كنأل تررف نم .ايناركوأ اذه ينعي كنأ

لومشم تاميلعتلاب ةيبوروألا ةيامحلل ةتقؤملا
.(ايناركوأ) كلذل تلصح ىلع ةقاطب (O-document) نم IND.

هذه ليلد ىلع هنأ حومسم كل نكسلا لمعلاو يف .ادنلوه
أرقت يف اذه روشنملا ام وه دوجوم ىلع .كتقاطب امو كنكمي

امو بجي كيلع هلعف يف .ادنلوه

: اذام ينعي ؟كلةبسنلابكلذ
يفةماقإلا ادنلوه
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:مسالا كبقل + ءامسالا ؛ةيلوألا
.ةيسنجلا

عون :ةقيثولا O-document ؛
مقر .ةقيثولا

خيرات .داليملا
لحم .داليملا

اذام دجوي كتقاطبىلع (O-document)؟

ىلع ةهجلا ةيمامألا نم O-document :كبةصاخلا

ٌفغ ٌفغ ةمجفا ةٍكاكأفا لك O-document ةصاخفا :_ب ك^ر :ة^ٍثنفا
ك^ر V. دجنٍ ك^ر V _بصاخفا ِاضٍأ ]ٍ فئاسرفا ٍتفا اما^فتت لك IND:

حفاص ٌ:تح _ت^اظب O-document ةٍراس فنغ[كفا ٌتح اذم .خٍراتفا
ببس _تكا^إ ]ٍ ادلفنم ^ن^حن .فكغفا دجنٍ ٌفغ ة^اظبفا ملأب حكسچٍ

_ف فكغفاب فبا^ك رجأ .ادلفنم

O-document :كبةصاخلا مقر ؛ةقيثولا

اذام ْحَمْسُي كل مايقلا هب ؟نآلا
كنكمي مايقلا امب يلي :كتقاطبب

نكسلا
كنكمي نكسلا يف ادنلوه ام تماد ةيراسكتقاطب .لوعفملا له مدقتت

بلطب ةيامحلا يف ةلود ىرخأ نم لود داحتالا ؟يبوروألا اهدنع فقوتتس
كتيامح يف .ادنلوه

لمعلا
كنكمي .لمعلا ال بحاصجاتحي لمعلا ىلإ حيرصت لمع (TWV) اذهل

.ضرغلا

رفسلا
ال كنكمي رفسلا .كتقاطبب o-document تسيل .رفسةقيثو ذخ

كتقاطب كعم امدنع .رفاست اذهب رهظُت يف جراخلا كنأ عتمتت ةيامحلاب
يف .ادنلوه



ام دنعهلعفكيلعبجييذلا ,فلتلا ,نادقفلا
ةقرسلا وأ ؟كتقاطبيفءاطخأ

له ْتَقِرُس وأ ْتَدِقُف كتقاطب ؟ مأ نأ ةقاطبلا ةفلات مأ اهنأ يوتحت ىلع
تانايب ؟ةحيحصريغ اهدنع بجي كيلع مدقتلا بلطب لوصحلل ىلع

ةقاطب ةديدج نم لالخ ind.nl. يف ةلاح ةقرسلا وأ نادقفلا بجي كيلع ًالوأ
غالبإلا كلذب ةطرشلل ميدقت) .(غالب

ءيشريغتيله ؟كعضويفام

ُبِجْنُت ًالفط ءانثأ يفكتماقإ ادنلوه
موقت ليجستب كلفط يف ةيدلبلا يتلا مت كليجست اهيف .اًضيأ موقتو
غالبإلاب نع ةدالو كلفط دنع IND لاسرإب ةرامتسا (www.ind.nl/oekraine)

M35-J ىلإ IND يف Ter Apel.

رداغت ادنلوه لكشب يئاهن
موقت ليجستب كلفط يف ةيدلبلا يتلا مت كليجست اهيف .اًضيأ موقتو
غالبإلاب نع ةدالو كلفط دنع IND لاسرإب ةرامتسا (www.ind.nl/oekraine)

M35-J ىلإ IND يف Ter Apel.

اذه روشنملا رادصإ :ـل
ةحلصم ةرجهلا ةيسنجلاو (IND) | www.ind.nl

ال كنكمي سابتقإ يأ قوقح نم ىوتحم اذه .روشنملا اذإ تدأ ةمجرتلا ىلإ تافالتخا
يف ،ريسفتلا اهدنع نوكت ةخسنلا ةيدنلوهلا يه .ةمساحلا نكمي مادختسا صن نم

اذه روشنملا تحت ركذ .ردصملا

له ؟لاؤسكيدل
ديزمل نم تامولعملا بهذا ىلإ ind.nl/ukraine وأ ـبلصتا 0880430430.
نإ IND نكمي لوصولا اهيلإ نم نينثالا ىلإ ةعمجلا نم ةعاسلا 09.00

ىلإ 17.00. نم ـبلصتتجراخلا 31880430430 +.


