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  ؟خواھد داشت عواقبی الدخولی برای شما چیممنوع
کھ  شودمیداده  شرحدر این بروشور  .ایدالدخول شدهچرا ممنوعنوشتھ شده کھ  ایدنمودهکمی کھ دریافت در حُ  اید.دریافت کرده الدخولیممنوعشما 

 .خواھد داشتبرای شما  عواقبیچیست و چھ  الدخولیممنوع
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  معناست؟ ) بھ چیSISشنگن ( معلوماتی در سیستم ھشدار .3
 د؟نشومی پاک) SISشنگن ( معلوماتی تان از سیستمزمانی مشخصات چی .4
 ؟خواھد افتاداتفاقی  الند باشید چیدر ھحال اگر با این .5
 توانید انجام دھید؟کاری می الدخولی موافق نباشید چیممنوعاگر با  .6
 شوید؟ ھالند داخل کشور دوباره خواھید داشتزمانی اجازه  چی .7
 باید انجام شود؟ شکلیالدخولی بھ چی ممنوعرفع  تقاضای .8
 کاری انجام دھید؟ دارید باید چیاگر سؤالی  .9

 شود؟چیست و شامل کدام کشورھا می الدخولیممنوع 
را  سوییسی اقتصادی اروپا و کشور ی اروپا، منطقھدر کشورھای عضو اتحادیھ داشتنو حضور  کردن حق سفر معینییعنی شما برای مّدت 

ی اقتصادی اروپا ی اروپا و یا منطقھکشورھای عضو اتحادیھ ِلست www.ind.nl/en/eueeaو  www.ind.nl/eueerدر وبسایت  ندارید.
 شود.نمی یرلنداشامل کشور  الدخولیممنوع نامیم.ی اروپا میی متن، تمامی این کشورھا را اتحادیھدر ادامھ آمده است.

ترک خاک، ُحکمی است کھ در آن نوشتھ شده کھ شما حق بودن در  .خواھید نموددریافت حکم ترک خاک  صدورفقط بعد از را  الدخولیممنوع
یا بھ کشور  ،کھ در حکم ترک خاک نوشتھ شده است بازگردیدو شما باید بھ ھمان کشوری  ی اروپا را باید ترک کنید.را ندارید و اتحادیھ ھالند

 آن را دارید.در رلند) کھ حق اقامت یای اروپا (بھ جز خارج از اتحادیھ دیگری

 ؟یابدخاتمھ میزمانی  کشد و چیچقدر طول می الدخولیممنوع 
طول  چقدر تانالدخولیممنوعاید نوشتھ شده کھ در ُحکمی کھ دریافت کرده کشد، بستگی بھ شرایط شما دارد.چند سال طول می الدخولیممنوعاینکھ 

 کشد.می
 

کھ شما  باشدمی باخبر) IND( ھالندی مھاجرت آیا اداره گردد.ی اروپا آغاز میتان از اتحادیھاز تاریخ خروج شما الدخولیممنوعزمان مّدت
شنگن  معلوماتی از سیستم ھشدارگاه آن شود.تان بعد از پایان مّدت آن برداشتھ میالدخولیممنوعدر این صورت،  اید؟ی اروپا را ترک کردهاتحادیھ

)SISداده شده کھ  شرح 3ذیل سؤال  ی اروپا را دارید.و دیگر کشورھای اتحادیھ ھالندبھ  کردن حق سفر دوبارهو شما بعد از آن گردد ) پاک می
  .معنا ھستند) بھ چی SISشنگن ( معلوماتی و سیستم ھشدار

 
 معناست؟ ) بھ چیSISشنگن ( معلوماتی در سیستم ھشدار 

در سیستم  ھشدارثبت  شود.) در سیستم ثبت میalert، بھ انگلیسی: signaleringی: ھالند(بھ  یھشدار، در مورد شما الدخولیممنوعبھ خاطر 
کشورھای شنگن با دیدن  پولیسو  پولیس سرحدات کند.می ثبتی اروپا ) اتحادیھSISشنگِن ( معلوماتی یعنی اینکھ دولت نام شما را در سیستم

در آن  توانند جلو شما را بگیرند.آنھا میدر زمان کنترول،  .باشیدمی الدخولدانند کھ شما ممنوع) میSISشنگن ( معلوماتی در سیستم ھشدار
 www.ind.nl/schengenarea یا www.ind.nl/schengengebiedدر وبسایت  شود.بھ کشور داده نمی داخل شدنصورت بھ شما حق 

  کشورھای شنگن درج شده است. لست
 

 قبل از حکم ترک خاک ھشدارثبت 
 معلوماتی ی در سیستمھشدار ،حکم ترک خاککردن دریافت  دلیلاول بھ  کھچون گردد.ی در سیستم ثبت میھشدار ،شدن الدخولبعد از ممنوع اکثراً 

 ھشداردر آن صورت،  است؟ باخبر) نیز از آن IND( ھالندی مھاجرت شوید و ادارهی اروپا خارج میآیا از اتحادیھ گردد.) ثبت میSISشنگن (

http://www.ind.nl/eueer
http://www.ind.nl/en/eueea
http://www.ind.nl/schengengebied
http://www.ind.nl/schengenarea
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ی اروپا و ھمچنین بودن در اتحادیھ داخل شدنشما دیگر حق  .تغییر خواھد یافت الدخولیممنوع دلیلی بھ ھشدارکھ در مورد شما ثبت شده بھ  اولی
یا  www.ind.nl/nl/terugkeerbesluitو حکم ترک خاک بھ وبسایت  ھشداربیشتر در مورد ثبت  معلوماتبرای  را ندارید.
decision-www.ind.nl/en/return .مراجعھ کنید 

 
 
 

 ھالندتوسط  الدخولیممنوعی اروپا و حق اقامت در اتحادیھ
در  حالتیدر آن صورت فقط در  کرده است؟ الدخولشما را ممنوع ھالندی اروپا را دارید اما دولت آیا حق اقامت در یکی از کشورھای اتحادیھ

راھکار تواند گاه دولت میآن .نمایدی اروپا حق اقامت شما را باطل اتحادیھ شود کھ آن کشورِ ی ثبت میھشدار) SISشنگن ( معلوماتی سیستم
) E&S» (ھشداراجرای ُحکم و ثبت « بھ نام ھالند معلوماتیی در سیستم ھشدارمنظور از شما  بھ اینی شما بھ اجرا گذارد. دیگری را درباره

 نمایند. کنترولتوانند این سیستم را ) میKoninklijke Marechaussee( ھالند پادشاھی پولیس سرحداتو  ھالند پولیستنھا  گردد.ثبت می
 

 د؟نشو) پاک میSISشنگن ( معلوماتی تان از سیستمزمانی مشخصات چی 
  باشد.ختم شده  الدخولیممنوعزمان در صورتی کھ مّدت •
دریافت  را ی اروپاحق اقامت در یک کشور اتحادیھ الدخولیممنوعشود کھ شما بعد از  باخبر) IND( ھالندی مھاجرت در صورتی کھ اداره •

شنگن  معلوماتی ی کھ در مورد شما در سیستمھشداردارد و شما را برمی الدخولیممنوع) IND( ھالندی مھاجرت گاه ادارهآن اید.کرده
)SIS ی شما بھ اجرا گذاردراھکار دیگری را دربارهتواند اگر شما خطری برای نظم عمومی باشید، دولت می .سازدخارج می) ثبت شده را. 

  گردد.) ثبت میE&S» (ھشداراجرای ُحکم و ثبت « بھ نام ھالند معلوماتیی در سیستم ھشداراز شما 
 الدخولیممنوعرفع  چگونگی تقاضای 8ذیل سؤال  .بعمل آیدشما موافقت  تقاضایکرده باشید و با  الدخولیممنوعرفع  تقاضایدر صورتی کھ  •

شنگن  معلوماتی ی کھ در مورد شما در سیستمھشدارگاه آن شود؟شما بھ طور موقت برداشتھ می الدخولیممنوعآیا  داده شده است. شرح
)SISماند.) ثبت شده باقی می 

 ؟خواھد افتاداتفاقی  باشید چی ھالنددر حال اگر با این 
نقدی بھ مبلغ چند ھزار  جزایماه و یا بھ پرداخت  6حبس بھ مدت حداکثر  جزایممکن است بھ  .استُجرم  ھالنددر  حضورو  شدن بھ ھالندوارد 

  قانون اتباع بیگانھ تعیین شده است. 108ی و ماده جزاقانون  197ی در ماده ھامجازاتاین  یورو محکوم شوید.

 توانید انجام دھید؟کاری می نباشید چی موافق الدخولیممنوعاگر با  
نوشتھ  ایدنمودهدر حکمی کھ دریافت  اعتراض کنید. محکمھ) و یا بھ IND( ھالندی مھاجرت توانید بھ ادارهشما یا می بستگی بھ وضعیت شما دارد.

 گونھ این کار را باید انجام دھید.شده چ

 شوید؟ ھالندکشور  داخل دوباره خواھید داشتزمانی اجازه  چی 
  باشد.ختم شده  الدخولیممنوعزمان در صورتی کھ مّدت •
 باشد. شدهشما موافقت  تقاضای(برای ھمیشھ یا موقت) کرده باشید و با  الدخولیممنوعرفع  تقاضایدر صورتی کھ  •

 باید انجام شود؟ بھ چی شکلی الدخولیممنوعرفع  تقاضای 
در  ،باشدمیضروری  ھالندحضور شما در مثالً بھ این دلیل کھ  (برای ھمیشھ یا موقت) برداشتھ شود. الدخولیممنوعکنید تا  تقاضاتوانید شما می
ی اروپا خارج داند کھ شما از اتحادیھ) نمیIND( ھالندی مھاجرت و یا بھ این دلیل کھ اداره است. ختم نگردیدهتان الدخولیممنوعمّدت  حالی کھ

) 4950یا  4900 فورم نمبر( »الدخولیممنوعافراد ناخواستھ یا  یاقرارنامھرفع  تقاضای« با عنوان فورمیتوانید ن منظور میبرای ای اید.شده
 ذکر ذالیل باای توانید نامھھمچنین می .نمایید) ارسال IND( ھالندی مھاجرت آن را بھ اداره ،پری کردنخانھدر وبسایت را استفاده کنید و بعد از 

 الدخولیممنوعرفع  تقاضایتواند برای شما شخص دیگری نیز می نمایید. الدخولیممنوعرفع  تقاضای) ارسال کنید و IND( ھالندی مھاجرت بھ اداره
کتبی با امضاء  نامھباید بھ شخص اجازه .کنداجازه دھید تا از طرف شما اقدام  بطور رسمیدر آن صورت شما باید بھ آن شخص  را انجام دھد.

 .نماییدارسال  الدخولیممنوعرفع  تقاضایخود را بھ ھمراه  خطوکالت نامیم.می خطاین را وکالت بدھید.
 

 ارسال کنید: آدرسی خود را بھ این نامھ یا مذکورفورم 
IND Titel en Identiteit 
Postbus 10  
9560 AA Ter Apel 

 
 الدخولیممنوعشرایط رفع 

شما را (برای ھمیشھ یا موقت) رفع  الدخولیممنوعتواند ) میIND( ھالندی مھاجرت باشید، اداره را داشتھ یکی از شرایط ذیلدر صورتی کھ 
 کند:

http://www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit
http://www.ind.nl/en/return-decision
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 باشد. ضروریدر وضعیت شما  الدخولیممنوعدر صورتی کھ رفع  •
 سال یا کمتر باشد: 2 الدخولیممنوعفقط در صورتی کھ مّدت  •

o باشید. گذراندهی اروپا اتحادیھ بھ صورت متوالی خارج ازتان را الدخولیممنوعمدت  نیمی از کمدست باید 
o  گونھ جرم خطرناکی نشده باشید.، مرتکب ھیچایدبسر برده ھالنددر دورانی کھ خارج از 
o  ارتکاب جرمی تحت تعقیب نباشید. دلیلدر حال حاضر بھ 

 
 الدخولیممنوعرفع  اسناد
 زیر ارسال کنید:معلومات و اسناد یا نامھ را با  مذکورفورم 

 .باشدمی ضروری الدخولیممنوعچرا در وضعیت شما رفع  شرح دھید •
 اید.) کھ قبالً استفاده کردهجعلیھای ھایی (نامو دیگر نام تانشخصیمشخصات کامل  •
و گذشتن از کردن کھ بھ شما حق سفر  اسنادی سایرو یا  اید.تان داشتھالدخولیممنوعھایی کھ از آغاز ی پاسپورتھمھ تمامی صفحاتِ  کاپی •

 دھد.کشورھا را می اتسرحد
 در زمان تقاضا دادندھید کھ شما نشان می اسنادبا این  .ایدبودهدر آنجا  الدخولیممنوعکھ شما بعد از  شھرھاییاز کشورھا و لست و اسنادی  •

 .بردیدبسر میی اروپا خارج از اتحادیھ الدخولیممنوعرفع 
باید نوشتھ شده باشد کھ شما در آن کشور  اسناددر این  اید.تان در آنجا بودهالدخولیممنوعرسمی از دولت ھر کشوری کھ شما بعد از  اداسن •

 ت تعقیب قرار ندارید.حارتکاب جرمی ت دلیلو اینکھ شما در آن لحظھ بھ  اید.گونھ جرم خطرناکی مرتکب نشدهھیچ
  زیر را نیز ارسال کنید: معلوماتدر این صورت بیایید؟  ھالندبھ  بطور موقتآیا باید  •

o  شوید.آن می واردو اولین شھری کھ  ھالندبھ  شما داخل شدنتاریخ 
o پرواز رفت و برگشت. نمبرھای 
o کنند.آن را تضمین می مصارفتان و کھ اقامت اسنادیو  اقامت خواھید داشت. ھالندتمامی شھرھایی کھ در  لست  
o  ی جزاییدوسیھوضعیت فعلی و جریان ی معلومات دربارهاست:  ی جزاییدوسیھدر صورتی کھ موضوع یک. 

 با امضاءتان. خطکند: وکالت تقاضارا  الدخولیممنوعاگر بھ شخص دیگری اجازه بدھید کھ رفع  •
 

معلومات مورد نیاز برای کسب  .گردند ترجمھ و تصدیق آلمانیی، انگلیسی، فرانسوی یا ھالند ھایلسانرسمی خارجی باید بھ یکی از  اسناد
مراجعھ  translation-www.ind.nl/legalisationیا  vertaling-ewww.ind.nl/legalisatiبھ وبسایت  اسنادترجمھ و تصدیق  یدرباره

  کنید.
 

 کاری انجام دھید؟ چیباید سؤالی دارید اگر  
 مراجعھ کنید. ban-www.ind.nl/en/entryیا  www.ind.nl/inreisverbod آدرسبھ وبسایت ما بھ  •
 17.00تا  9.00از روز دوشنبھ تا جمعھ از ساعت  نمبراین  تماس بگیرید. 0031880430430 نمبربھ  )IND( ھالندی مھاجرت اداره با •

 باشد.در دسترس می
 

 

 

 

 

 
برداشت ترجمھ  کھ ازدر صورتی حق و امتیازی کسب کرد. نوعتوان ھیچی آن نمیاو از محتو رسانی نشر شدهبروشور فقط جھت اطالعاین 
 توان از متن این مطلب استفاده نمود.منبع می کردن با ذکر تنھا باشد.ی آن قابل استناد میھالندی ، فقط نسخھشود غلط

 

https://ind.nl/nl/legaliseren-en-vertalen-documenten
https://ind.nl/nl/legaliseren-en-vertalen-documenten
http://www.ind.nl/legalisatie-vertaling
http://www.ind.nl/legalisation-translation
http://www.ind.nl/inreisverbod
http://www.ind.nl/en/entry-ban
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