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  الورودی برای شما چھ پیامدھایی دارد؟ممنوع
در این بروشور توضیح  اید.الورودی دریافت کردهاید نوشتھ شده کھ چرا ممنوعکمی کھ دریافت کردهدر حُ  اید.الورودی دریافت کردهشما ممنوع

  الورودی چیست و چھ پیامدھایی برای شما دارد.شده کھ ممنوعداده 

 شود؟الورودی چیست و شامل کدام کشورھا میممنوع .1
 رسد؟کشد و چھ زمانی بھ پایان میالورودی چھ مّدت طول میممنوع .2
  ) بھ چھ معناست؟SISاطالعاتی شنگن ( ھشدار در سیستم .3
 د؟نشومیحذف ) SISگن (اطالعاتی شن تان از سیستمچھ زمانی مشخصات .4
 افتد؟اگر با این وجود در ھلند باشید چھ اتفاقی می .5
 توانید انجام دھید؟الورودی موافق نباشید چھ کاری میاگر با ممنوع .6
 چھ زمانی اجازه دارید مجدداً وارد ھلند شوید؟ .7
 الورودی بھ چھ نحو باید انجام شود؟درخواست رفع ممنوع .8
 باید انجام دھید؟اگر سؤالی دارید چھ کاری  .9

 شود؟الورودی چیست و شامل کدام کشورھا میممنوع 
در  ی اقتصادی اروپا و کشور سوئیس را ندارید.ی اروپا، منطقھیعنی شما برای مّدت معینی حق سفر و حضور در کشورھای عضو اتحادیھ

 ی اقتصادی اروپا آمده است.ی اروپا و یا منطقھفھرست کشورھای عضو اتحادیھ www.ind.nl/en/eueeaو  www.ind.nl/eueerوبسایت 
 شود.الورودی شامل کشور ایرلند نمیممنوع نامیم.ی اروپا میی متن، تمامی این کشورھا را اتحادیھدر ادامھ

ترک خاک، ُحکمی است کھ در آن نوشتھ شده کھ شما حق بودن  کنید.الورودی دریافت میدریافت حکم ترک خاک، ممنوعفقط شما بعد از اصوالً 
یا بھ کشور  ،و شما باید بھ ھمان کشوری برگردید کھ در حکم ترک خاک نوشتھ شده است ی اروپا را باید ترک کنید.در ھلند را ندارید و اتحادیھ

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

 رسد؟کشد و چھ زمانی بھ پایان میالورودی چھ مّدت طول میممنوع 
چھ مّدت  تانالورودیاید نوشتھ شده کھ ممنوعدر ُحکمی کھ دریافت کرده کشد، بستگی بھ شرایط شما دارد.الورودی چند سال طول میاینکھ ممنوع

  کشد.طول می
 

ی ) مطلع است کھ شما اتحادیھINDی مھاجرت ھلند (آیا اداره گردد.ی اروپا آغاز میتان از اتحادیھتان از تاریخ خروجالورودیزمان ممنوعمّدت
) SISاتی شنگن (اطالع گاه ھشدار از سیستمآن شود.تان بعد از پایان مّدت آن برداشتھ میالورودیدر این صورت، ممنوع اید؟اروپا را ترک کرده

توضیح داده شده کھ ھشدار و  3ذیل سؤال  ی اروپا را دارید.شود و شما بعد از آن مجدداً حق سفر بھ ھلند و دیگر کشورھای اتحادیھحذف می
  ) بھ چھ معنا ھستند.SISاطالعاتی شنگن ( سیستم

 
 ) بھ چھ معناست؟SISاطالعاتی شنگن ( ھشدار در سیستم 

ثبت ھشدار در سیستم  شود.) در سیستم ثبت میalert، بھ انگلیسی: signalering(بھ ھلندی:  رودی، در مورد شما ھشداریالوبھ خاطر ممنوع
مرزبانان و پلیس کشورھای شنگن با دیدن ھشدار در  کند.ی اروپا وارد می) اتحادیھSISاطالعاتی شنگِن ( یعنی اینکھ دولت نام شما را در سیستم

در آن صورت بھ شما حق  توانند جلوی شما را بگیرند.ھنگام کنترل آنھا می الورود ھستید.دانند کھ شما ممنوع) میSISشنگن ( اطالعاتی سیستم
فھرست کشورھای شنگن  www.ind.nl/schengenarea یا www.ind.nl/schengengebiedدر وبسایت  شود.ورود بھ کشور داده نمی

  درج شده است.
 
 
 
 
 

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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 ثبت ھشدار قبل از حکم ترک خاک
اطالعاتی شنگن  زیرا اول بھ علت دریافت حکم ترک خاک ھشداری در سیستم گردد.ھشداری در سیستم ثبت می ،الورود شدناغلب بعد از ممنوع

)SISی مھاجرت ھلند (شوید و ادارهی اروپا خارج میآیا از اتحادیھ گردد.) ثبت میINDای در آن صورت، ھشدار اولیھ ) نیز از آن مطلع است؟
 ی اروپا را ندارید.شما دیگر حق ورود و ھمچنین بودن در اتحادیھ شود.الورودی تبدیل میکھ در مورد شما ثبت شده بھ ھشداری بھ علت ممنوع

یا  www.ind.nl/nl/terugkeerbesluitشتر در مورد ثبت ھشدار و حکم ترک خاک بھ وبسایت برای اطالعات بی
decision-www.ind.nl/en/return .مراجعھ کنید 

 
 الورودی توسط ھلنداروپا و ممنوعی حق اقامت در اتحادیھ

در آن صورت فقط در صورتی در  الورود کرده است؟ی اروپا را دارید اما دولت ھلند شما را ممنوعآیا حق اقامت در یکی از کشورھای اتحادیھ
راھکار تواند گاه دولت میآن ی اروپا حق اقامت شما را باطل کند.شود کھ آن کشور اتحادیھ) ھشداری ثبت میSISاطالعاتی شنگن ( سیستم

) E&S» (اجرای ُحکم و ثبت ھشدار«بدین منظور از شما ھشداری در سیستم اطالعاتی ھلند موسوم بھ ی شما بھ اجرا گذارد. دیگری را درباره
 ا کنترل نمایند.توانند این سیستم ر) میKoninklijke Marechausseeتنھا پلیس ھلند و پلیس مرزی شاھنشاھی ھلند ( گردد.ثبت می

 
 د؟نشو) پاک میSISاطالعاتی شنگن ( تان از سیستمچھ زمانی مشخصات 
  الورودی بھ پایان رسیده باشد.زمان ممنوعدر صورتی کھ مّدت •
دریافت  را ی اروپاالورودی حق اقامت در یک کشور اتحادیھ) مطلع شود کھ شما بعد از ممنوعINDی مھاجرت ھلند (در صورتی کھ اداره •

اطالعاتی شنگن  دارد و ھشداری کھ در مورد شما در سیستمالورودی شما را برمی) ممنوعINDی مھاجرت ھلند (گاه ادارهآن اید.کرده
)SISاز  .ی شما بھ اجرا گذاردراھکار دیگری را دربارهتواند اگر شما خطری برای نظم عمومی باشید، دولت می آورد.) ثبت شده را درمی

  گردد.) ثبت میE&S» (اجرای ُحکم و ثبت ھشدار«ا ھشداری در سیستم اطالعاتی ھلند موسوم بھ شم
ی درخواست رفع نحوه 8ذیل سؤال  الورودی کرده باشید و با درخواست شما موافقت شده باشد.درخواست رفع ممنوعدر صورتی کھ  •

 گاه ھشداری کھ در مورد شما در سیستمآن شود؟ھ طور موقت برداشتھ میالورودی شما بآیا ممنوع الورودی توضیح داده شده است.ممنوع
 ماند.) ثبت شده باقی میSISاطالعاتی شنگن (

 افتد؟اگر با این وجود در ھلند باشید چھ اتفاقی می 
ی نقدی بھ مبلغ چند ھزار جریمھماه و یا بھ پرداخت  6ممکن است بھ مجازات حبس بھ مدت حداکثر  .استوارد ھلند شدن و حضور در ھلند ُجرم 

  قانون اتباع بیگانھ تعیین شده است. 108ی قانون کیفری و ماده 197ی ھا در مادهاین مجازات یورو محکوم شوید.

 توانید انجام دھید؟الورودی موافق نباشید چھ کاری میاگر با ممنوع 
اید نوشتھ در حکمی کھ دریافت کرده ) و یا بھ دادگاه اعتراض کنید.INDرت ھلند (ی مھاجتوانید بھ ادارهشما یا می بستگی بھ وضعیت شما دارد.

 شده چگونھ این کار را باید انجام دھید.

 چھ زمانی اجازه دارید مجدداً وارد ھلند شوید؟ 
  الورودی بھ پایان رسیده باشد.زمان ممنوعدر صورتی کھ مّدت •
 ای ھمیشھ یا موقت) کرده باشید و با درخواست شما موافقت شده باشد.الورودی (بردرخواست رفع ممنوعدر صورتی کھ  •

 الورودی بھ چھ نحو باید انجام شود؟درخواست رفع ممنوع 
در  حضور شما در ھلند الزامی است،مثالً بھ این دلیل کھ  الورودی (برای ھمیشھ یا موقت) برداشتھ شود.توانید درخواست کنید تا ممنوعشما می
ی اروپا خارج داند کھ شما از اتحادیھ) نمیINDی مھاجرت ھلند (و یا بھ این دلیل کھ اداره تان بھ پایان نرسیده است.الورودیمّدت ممنوع حالی کھ

ا ی 9004ی فُرم شماره( »الورودیی افراد ناخواستھ یا ممنوعدرخواست رفع اظھارنامھ«توانید فرمی موسوم بھ برای این منظور می اید.شده
توضیحات  باای توانید نامھھمچنین می .نمایید) ارسال INDی مھاجرت ھلند () در وبسایت را استفاده کنید و بعد از تکمیل آن را بھ اداره4950

تواند برای شما درخواست رفع شخص دیگری نیز می الورودی نمایید.) ارسال کنید و درخواست رفع ممنوعINDی مھاجرت ھلند (بھ اداره
ی کتبی با باید بھ شخص اجازه در آن صورت شما باید بھ آن شخص رسماً اجازه دھید تا از طرف شما اقدام نماید. الورودی را انجام دھد.نوعمم

 الورودی ارسال کنید.ی وکالت خود را بھ ھمراه درخواست رفع ممنوعبرگھ نامیم.ی وکالت میاین را برگھ امضاء بدھید.
 

 ی خود را بھ این نشانی ارسال کنید:نامھفُرم مزبور یا 
IND Titel en Identiteit 
Postbus 10  
9560 AA Ter Apel 

 
 
 

http://www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit
http://www.ind.nl/en/return-decision
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 الورودیشرایط رفع ممنوع
 الورودی شما را (برای ھمیشھ یا موقت) رفع کند:تواند ممنوع) میINDی مھاجرت ھلند (در صورتی کھ واجد یکی از شرایط ذیل باشید، اداره

 ورودی در وضعیت شما الزم باشد.لاکھ رفع ممنوعدر صورتی  •
 سال یا کمتر باشد: 2الورودی فقط در صورتی کھ مّدت ممنوع •

o ی اروپا گذرانده باشید.تان را بھ صورت متوالی خارج از اتحادیھالورودیباید حداقل نیمی از مدت ممنوع 
o خطرناکی نشده باشید.گونھ جرم اید، مرتکب ھیچدر دورانی کھ خارج از ھلند بوده 
o .در حال حاضر بھ علت ارتکاب جرمی تحت تعقیب نباشید 

 
 الورودیمدارک رفع ممنوع

 فرم مزبور یا نامھ را با اطالعات و مدارک زیر ارسال کنید:
 الورودی الزم است.با قید این توضیح کھ چرا در وضعیت شما رفع ممنوع •
 اید.) کھ قبالً استفاده کردهجعلیھای ھایی (نامتان و دیگر ناممشخصات کامل فردی •
و یا دیگر مدارکی کھ بھ شما حق سفر و گذشتن از مرز  اید.تان داشتھالورودیھایی کھ از آغاز ممنوعی پاسپورتھمھ کپی تمامی صفحاتِ  •

 دھد.کشورھا را می
دھید کھ طی درخواست با این مدارک شما نشان می اید.الورودی در آنجا بودهکھ شما بعد از ممنوع شھرھاییفھرست و مدارکی از کشورھا و  •

 .ایدبودهی اروپا الورودی خارج از اتحادیھرفع ممنوع
شما در آن  در این مدارک باید نوشتھ شده باشد کھ اید.تان در آنجا بودهالورودیمدارک رسمی از دولت ھر کشوری کھ شما بعد از ممنوع •

 ت تعقیب قرار ندارید.حو اینکھ شما در آن لحظھ بھ علت ارتکاب جرمی ت اید.گونھ جرم خطرناکی مرتکب نشدهکشور ھیچ
  در این صورت اطالعات زیر را نیز ارسال کنید:آیا باید موقتاً بھ ھلند بیایید؟  •

o شوید.تاریخ ورودتان بھ ھلند و اولین شھری کھ وارد آن می 
o ای پرواز رفت و برگشت.ھشماره 
o .کنند.ھای آن را تضمین میتان و ھزینھو مدارکی کھ اقامت فھرست تمامی شھرھایی کھ در ھلند اقامت خواھید داشت  
o ی کیفری.ی کیفری است: اطالعات در مورد وضعیت فعلی و جریان پروندهدر صورتی کھ موضوع یک پرونده 

 ی وکالت با امضاءتان.الورودی را درخواست کند: برگھممنوعاگر بھ شخص دیگری اجازه بدھید کھ رفع  •
 

برای کسب اطالعات الزم در مورد  شوند. ترجمھ و تصدیقھای ھلندی، انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی مدارک رسمی خارجی باید بھ یکی از زبان
  ید.مراجعھ کن translation-www.ind.nl/legalisationیا  vertaling-www.ind.nl/legalisatieترجمھ و تصدیق مدارک بھ وبسایت 

 
 اگر سؤالی دارید چھ کاری باید انجام دھید؟ 
 مراجعھ کنید. ban-www.ind.nl/en/entryیا  www.ind.nl/inreisverbodبھ وبسایت ما بھ نشانی  •
این شماره از روز دوشنبھ تا جمعھ از  تماس بگیرید. 0031880430430ی بھ شماره) IND(ی مھاجرت ھلند رسانی ادارهبا خط اطالع •

 باشد.در دسترس می 17.00تا  9.00ساعت 
 

 

 

 

 

 
چنانچھ ترجمھ بھ سوءتعبیر  گونھ حق و امتیازی کسب کرد.توان ھیچی آن نمیارسانی نشر شده و از محتواین بروشور فقط جھت اطالع

 توان از متن این مطلب استفاده نمود.فقط با ذکر منبع می باشد.ی ھلندی آن قابل استناد میبینجامد، فقط نسخھ

 

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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