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 خانم / آقای محترم،

زمان بیشتری برای تصمیم گیری  IND شما در ھلند درخواست پناھندگی داده اید. دولت ھلند تصمیم گرفتھ است کھ
 .این برای درخواست شما چھ معنایی دارددر مورد درخواست ھای پناھندگی داشتھ باشد. در این نامھ می خوانید کھ 

IND   ًماه فرصت دارد تا در مورد درخواست پناھندگی شما تصمیم بگیرد 6معموال 

دوره تصمیم گیری را دوره تصمیم گیری قانونی می گویند. طبق قانون، دوره استاندارد تصمیم گیری برای این 
 .ماه است 6درخواست پناھندگی 

IND  ماه تمدید می کند 9برای ھمھ درخواست ھای پناھندگی را  دوره تصمیم گیری 

رسیدگی کند. با وجود  بھ آنھابتواند در حال حاضر IND تعداد درخواست ھای پناھندگی بیشتر از آن چیزی است کھ
ماه نیست. ما انتظار داریم کھ در آینده نزدیک بھ زمان  6قادر بھ تصمیم گیری در مدت   INDاقدامات مختلف، 

اوت  26شتری برای تصمیم گیری نیاز داشتھ باشیم. بھ ھمین دلیل است کھ دولت در نامھ ای بھ مجلس در تاریخ بی
 .استفتھ تصمیم بھ تمدید دوره تصمیم گیری کر 2022

 دوره تصمیم گیری شما ممکن است بھ دالیل دیگر طوالنی تر شده باشد

را تمدید کرده است. در زیر می توانید نمونھ ھایی از موقعیت قبالً یک بار دوره تصمیم گیری شما  IND گاھی اوقات
ھایی را بخوانید کھ در آنھا دوره تصمیم گیری طوالنی ترشده است. این ممکن است در مورد درخواست پناھندگی 

 :شما نیز صدق کند

بھ طور موقت در  IND درخواست شما مشمول یک توقف تصمیم گیری است. این بدان معنی است کھ •
این کار را انجام می   INDورد درخواست پناھندگی افراد از یک کشور خاص تصمیمی نمی گیرد. م

 .سال تمدید می شود 1دوره تصمیم گیری معموالً این دھد اگر وضعیت کشور شما نامشخص باشد. 
• IND  ر ابتدا درخواست شما را درپروسھ دوبلین پردازش کرده است. این اتفاق پیش می آید اگر ما فک

کنیم کھ کشور دیگری از اتحادیھ اروپا مسئول درخواست پناھندگی شما است. بھ عنوان مثال، بھ این 
دلیل کھ شما در یکی دیگر از کشورھای اتحادیھ اروپا درخواست پناھندگی داده اید. شما نامھ ای دریافت 

 .کرده اید مبنی بر اینکھ ھلند بھ درخواست پناھندگی شما رسیدگی خواھد کرد
• IND   .در مورد درخواست پناھندگی شما تصمیم منفی گرفتھ است. و شما بھ دادگاه شکایت کرده اید

 .باید تصمیم جدیدی در مورد درخواست پناھندگی شما بگیرد  IND دادگاه تصمیم گرفتھ است کھ
• IND  ستبرای بررسی بیشتر بھ زمان بیشتری نیاز دارد. در این مورد بھ شما اطالع داده شده ا. 

 ماه است 21دوره تصمیم گیری قانونی برای درخواست پناھندگی شما حداکثر 

ماه + تمدیدھای احتمالی قبلی  9+6شما می توانید دوره تصمیم گیری خود را خودتان محاسبھ کنید. شما با جمعبندی  
ماه تصمیم گیری را بطول بیندازد. شما  21اجازه ندارد بیش از  IND ماه خواھید رسید.  21ھمھ با ھم  بھ حداکثر 

ابتدا درخواست شما را در پروسھ  IND از تاریخی کھ درخواست پناھندگی را امضا کرده اید حساب می کنید. آیا
دوبلین پردازش کرده است؟ در این حالت  شما از لحظھ ای کھ درخواست تان در پروسھ ملی وارد شده است حساب 

 .بھ شما اطالع داده است کھ ھلند مسئول درخواست پناھندگی شما است IND می کنید. این لحظھ ای است کھ

 ما تمام تالش خود را می کنیم تا در اسرع وقت در مورد آینده شما روشنگری ایجاد کنیم

برای شما باشد.  یسنگین و این می تواند پیامی وضعیتی ھستید.چھ ما درک می کنیم کھ شما می خواھید بدانید کھ در 
اقدامات مختلفی را برای   INDتوانیم دقیقاً بھ شما بگوییم کھ چھ زمانی تصمیم خود را خواھید گرفت. متأسفانھ، نمی

با شما تماس خواھد   INDتصمیم گیری زودتر  انجام می دھد. اگر این مورد در مورد درخواست شما صدق کند، 
 .گرفت
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 اطالعات بیشتر؟

مام تحوالت مربوط بھ پناھندگی و اقدامات موجود را در وب سایت خود پیگیری می کنیم. برای اطالعات بیشتر ما ت
 .مراجعھ کنید ind.nl/actueel-asiel و آخرین اخبار، بھ

 ارادتمند شما،

 

 معاون وزیر دادگستری و امنیت،

 

 از طرف ،

 

 سی.  نایکمپ

 .مدیر پناھندگی و حفاظت

 

 

 

 


