ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﻮل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد .در ﻓﯾﺻﻠﮫ ای ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد  ،ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول داده ﺷده اﺳت .در اﯾن
ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ دارد.
.1

ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﭼﯾﺳت و در ﭼﮫ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود؟

.2

ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﭼﮫ ﻣدت طول ﻣﯽ ﮐﺷد و از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﺣدوده زﻣﺎﻧﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود؟

.3

ﭼرا ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻋزﯾﻣت ﺧود را ﺑﮫ  INDاطﻼع ﺑدھﯾد و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد؟

.4

ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود؟

.5

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻣﺎ از  E&Sو  SISﺣذف ﻣﯽ ﺷود؟

.6

ﭼﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ در ھﺎﻟﻧد ﺑﺎﺷﯾد؟

.7

در ﺻورت ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟

.8

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﺎﻟﻧد ﺳﻔر ﮐﻧﯾد؟

.9

ﭼﮕوﻧﮫ درﺧواﺳت ﻟﻐو ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد؟

 .10در ﺻورت داﺷﺗن ﺳؤال ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟

 .1ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﻮل ﭼﯿﺴﺖ و در ﭼﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ) ، (EUﻣﻧطﻘﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ) (EERو ﺳوﺋﯾس ﻧﯾﺳﺗﯾد .در  www.ind.nl/eueerو
 www.ind.nl/en/eueeaﺗو ﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ  EU/EERﮐدام ﮐﺷورھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑرای اﯾرﻟﻧد ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

 .2ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﻮل ﭼﮫ ﻣﺪت طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ دارد ﮐﮫ ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول  ۱ﺳﺎل  ۲ ،ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر طول ﺑﮑﺷد .در ﻓﯾﺻﻠﮫ ای ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣدت ﺧواھد ﺑود .ﺷروع ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺷﻣﺎ از:
•

روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ  EU / EERﯾﺎ ﺳوﺋﯾس را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؛ ﯾﺎ

•

روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور  EU / EERﯾﺎ ﺳوﺋﯾس ﺑرﮔردﯾد ،اﮔر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﺗرک ﺧود را ﺑﮫ  INDاطﻼع ﺑدھﯾد

 .3ﭼﺮا ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ  INDاطﻼع ﺑﺪھﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ؟
ﻓﻘط از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد  INDﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣدت ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.
ﻣدارک اﺛﺑﺎت ﻋزﯾﻣت و ﮐل ﺳﻔر ﺧود را ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﺑﮫ:
IND
ﺻﻧدوﻗﭘﺳﺗﯽ 10
9560 AA Ter Apel
اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺟﻠوی ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول را ﺑﮕﯾرﯾم .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﺛﺑﺎت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺎﭘﮫ ھﺎی دﺧول و ﺧروج در ﭘﺎﺳﭘورت  ،ﺗﯾﮑت و ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد
ﺳﻔری ﺷﻣﺎ.

 .4ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد؟
دوﻟت ھﺎﻟﻧد ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را در ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﮐدام ﺳﯾﺳﺗم .دو
ﺳﯾﺳﺗم وﺟود دارد:
•

اﺟرای و ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت) (E&Sاﯾن ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘوﻟﯾس ھﺎﻟﻧد اﺳت .ﻓﻘط ﭘوﻟﯾس ھﺎﻟﻧد و ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی ھﺎﻟﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻣﻧوﻋﯾت
دﺧول ﺷﻣﺎ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﻧدارﯾد وارد ھﺎﻟﻧد ﺑﺷوﯾد.

•
1

ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﯾﻧﮕن) (SISھﻣﮫ دوﻟت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی  EU/EERو ﺳوﺋﯾس ﺑﮫ  SISﻣﺗﺻل ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎﻣوران ﺳرﺣد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻣﻧوﻋﯾت

دﺧول ﺷﻣﺎ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد .ﭘس از ﮐﻧﺗرل آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﻧﯾﺳﺗﯾد.

 .5ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎ از  E&Sو  SISﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺷﻣﺎ ﻋزﯾﻣت ﺧود را ﺑﮫ  INDاطﻼع داده اﯾد و ﻣدت ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت .در ﺿﻣن  ،ﺷﻣﺎ در ﮐﺷورھﺎی  EU/EERﯾﺎ

•

ﺳوﺋﯾس ﻧﺑوده اﯾد  ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻟﻐو ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﮐرده اﯾد و ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻟﻐو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾدن اﺳت .در ﻧﮑﺗﮫ ﻧﺎﻣﺑر  9ﻧﺣوه درﺧواﺳت

•

ﻟﻐو را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.

 .6ﭼﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ھﺎﻟﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﻣﺎ طﺑﻖ دو ﻗﺎﻧون ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟرم ھﺳﺗﯾد .در ﻓﯾﺻﻠﮫ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﮐدام ﻗﺎﻧون در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻋواﻗب زﯾر را دارد:
ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ  6ﻣﺎه ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷوﯾد .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺟرﯾﻣﮫ ای ﺑﯾن  4000ﺗﺎ  5000ﯾورو ﺑﭘردازﯾد .اﯾن در ﻣﺎده

•

 108ﻗﺎﻧون ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن درج ﺷده اﺳت .ﻣﯾزان ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ در ﻗﺎﻧون ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺳﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ  6ﻣﺎه زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷوﯾد .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺣدود  9000ﯾورو ﺟرﯾﻣﮫ ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد .اﯾن در ﻣﺎده 197

•

ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون ﺟزا درج ﺷده اﺳت .ﻣﯾزان ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ در ﻗﺎﻧون ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺳﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.

 .7در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﻮل ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ؟
اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ دارد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ  INDاﻋﺗراض ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر
را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾم

 .8ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﺎﻟﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
•

وﻗﺗﯽ ﻣدت ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت .در ﺿﻣن  ،ﺷﻣﺎ در ﮐﺷورھﺎی  EU/EERﺳوﺋﯾس ﻧﺑوده اﯾد  ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در آﻧﺟﺎ
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.

•

ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻟﻐو ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺧود را داده اﯾد و اﯾن ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﺳت.

•

ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾد ﺑﮫ ﻋﻠت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮭﻣﯽ در ھﺎﻟﻧد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد؟ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻟﻐو ﻣوﻗت ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑﮑﻧﯾد.

 .9ﭼﮕﻮﻧﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﻮﻟﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ؟
ﺧط ای را ﺑﮫ  INDارﺳﺎل ﮐﻧﯾد  ،درﺧواﺳت ﻟﻐوﮐﻧﯾد و ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﭼرا .ﺷﺧص دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد .در اﯾن ﺣﺎﻟت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ آن ﺷﺧص ﻣﺟوز ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از طرف ﺷﻣﺎ اﻗدام ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣطﻠب را ﺑرروی ﮐﺎﻏذی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد و آن را اﻣﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟوز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ارﺳﺎل ﺧط ﺑﮫ:
IND
ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ 10
9560 AA Ter Apel
آﯾﺎ ﻣﺟوز ﻣوﺟود اﺳت؟ ﭘس آن راھم ﺑﮭﻣراه ﺧط ﺑﻔرﺳﺗﯾد.

.10

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺆال ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ؟

•

ﺑﺎ ﺷﺧص راﺑط ﺧود در  INDﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻧﻣﺑر ﺗﻠﻔن در ﺳﻣت راﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان " "contactpersoonدر ﺧط ھﺎی  INDﻣوﺟود اﺳت.

•

ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس ) www.ind.nlﺟﺳﺗﺟوی " ("inreisverbodﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

•

ﺑﺎ ﺧط اطﻼﻋﺎت  INDﺑﺎ ﻧﻣﺑر ﺗﻠﻔن ت +31880430430ﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﻧﻣﺑر از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از  09.00ﺗﺎ  17.00ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ
اﺳت

از ﻣﺣﺗوای اﯾن اﻧﺗﺷﺎرات ھﯾﭻ ﺣﻘوﻗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧﺗﻼف در ﺗﻔﺳﯾر ﺷود  ،ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﻟﻧدی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
اﺳت .ﻣﺗون اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت.
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