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 ھمدقم 1
 

 ناونع هg امش قوقح |}zنچمه و Uامتحا بPاعم و اPازم ،ور ش9پ قیقحت دروم رد همان نیا رد ،امش تکراشم زا ساuس نمض

gخ~S قیقحت یهمانرب زا gحص امش اeهاوخ تJمصت ذاختا رد ار امش ات درک مJآ مÖهناها Pهد یراJروص رد .مÜ
r

 Üáاهشخg هک 

Üروص رد .دçراذگg ناJم رد ام |}zققحم زا Pã اg ار دوخ تالاوس ،تPاضر مالعا زا لeق نفطل دوب موهفمان امش یارب همان نیا رد
r

 

 .تفرگ دهاوخ رارق امش راJتخا رد تPاضر مرف و تاعالطا زا یاهخسè .دJشاg هتشاد ار هعلاطم نیا رد یراéمه هg لPامت هک

 

 یلک تاعالطا 1.1
 

 نیا رد هک دورò راظتنا .دوشò رازگرب تخرتوا ەاñشèاد و )RWII(ناDدنهانپ تمالس و نویسارگتëیا زکرم طسوت هعلاطم نیا

úدنهانپ یاضاقت دنله رد هک لاس ەدجه یالاg درف دصنا] هعلاطم
ù

qش9ب و دنûسه ەدنهانپ اP دناەدرک 
r

 نامز زا لاس جنپ زا 

 ەداد رارق دJیات دروم ار هعلاطم نیا ¢امتجا مولع تاقJقحت قالخا یهتیم. .دننک تکS† ،دشاg هتشذگن دنله رد ناشûماقا

 .تسا

 

 قیقحت فدھ 1.2
 

 نیا زا لصاح یراتشون نوتم .تسا دنله رد ناDدنهانپ و ناç§جهانپ r£سردنت و تمالس تJعضو شرازگ لاeند هg هعلاطم نیا

 /لملا|}zب یاهسèارفنک رد ار نامتاقJقحت روط|}zمه ام .دش دهاوخ هPارا /لملا|}zب ¶لع لانروژ نیدنچ هg راشûنا یارب هعلاطم

qسگ بطاخم هÜ® gاûJسد تهج رد .درک مJهاوخ هPارا
r

 و نویسارگتëیا زکرم تPاس™و قç©ط زا ار تاقJقحت جیاتن ، مومع و رتەد

 یاهباسح زا قیقحت نیا غیلeت یارب لاح|}zع رد .درک مJهاوخ û≠Sنم بوبحم ¶لع یاهەاPñا] زا یدادعت و ناDدنهانپ r£سردنت

 .مJنکò ەدافتسا ≥خش یاه±الg و ¢امتجا یاههکeش رد دوخ دوجوم یرØرا.

 

 قیقحت یھنیشیپ 1.3
 

 رد دPدج یهعماج رد نلامتحا و دنوشò هجاوم Üáاسرفتقاط r£خس اg دنله هg دورو زا لeق |®zلاغ ناDدنهان≤و ناç§جهانپ

qهب تخانش داجPا لاeند هg قیقحت نیا .دن}qگJم رارق ب9سآ ضرعم
r

úدنز رب نلامتحا هک تسا Üáاهصخاش زا 
ù

 و ≥خش 

ãنوگچ فç©عت و Üáاسانش لاeند هz{| gنچمه ،دراذگJم }qثات اهنآ |}qمآتJقفوم ناéسا
ù

 فرط زا بسانم یاهلمعلاسکع 

 نونک ات هک دزادqπب ناDدنهانپ و ناç§جهانپ یاهزاJن ناهنپ یاههPال هg تروص نیا هg ات تسا )ماغدا (نویسارگتëیا یاهس∏و†

Üاسèا یهJلوا یاهزاJن هg هجوت رد یربارب úدنا قç©طنیا هg و دناهتفرگن رارق هجوت دروم
|

∫اg دننامه امش 
r

 لصاح هعماج دارفا 

qسگ لماعت یارب نلوصا »همه یارب r£سردنت« هک تسا هتکن نیا رب دªJات ام فده .دوش
r

 یرو|ø هعماج دارفا òامت رتهد

 .تسا
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 تکراشم 2
 

 دJهاوخ رپ ار نیالنآ یهمانشسرپ کP لاس رد راg کP و هنالاس تروص هg لاس جنپ تدم هg ،دJتفرگ تکراشم هg مJمصت ر±ا

ªqادح همانشسرپ نیا ندرک رپ .درک
¡

 دنناوتò امش و تسا نیالنآ تروص هg ®¬نس رظن .تفرگ دهاوخ ار امش تقو زا هقJقد ەد 

Üامز ره
|

Üالاوس ،لاثم یارب ،همانشسرپ نیا .دJهد ماجنا ار نآ دûJشاد تسود هک 
r

úدنز زا امش تPاضر دروم رد ار 
ù

 gتروص ه 

úدنز طPاS† زا تPاضر ،/.
ù

  .د}qگò رب رد تالJصحت اP و را. زا ،

 .دçراذگJم نامز قیقحت نیا یارب هقJقد ەاجنپ دودح ل. رد امش لاس جنپ لوط رد

 

 ناگدننکتکراشم تاصخشم 2.1
 

 لاس جنپ تدم هg و ،دنûسه ەدنهانپ اP وجهانپ دنله رد ،دنûسه لاس ەدجه زا رتالاg هک د}qگJمرب رد ار یدارفا اهنت شهوژپ نیا

Pم. اq
r

Üروص رد .دوشò لاوس تاصخشم نیا دروم رد امش زا همانشسرپ یادتبا رد .دناەدوب دنله رد 
r

úژçو نیا هک 
ù

 هتشادن ار اه

gشاJدجاو ،د †SاPیارب مزال ط †Sس9ن شهوژپ نیا رد تکûJامش ≥خش تاعالطا تروص نیا رد .د gتاموتا تروص هJا] کƒ 

 .دش دهاوخ

 

 ؟تسیچ امش یاھتیلووسم 2.2
 

  .تسا مهم راJس∆ شهوژپ نیا حیحص ماجنا یارب اهلمعلاروتسد زا یو}qپ

  :هک دنکJم مزلم ار امش شهوژپ لمعلاروتسد

• gهد خسا] ،تسا ەدش ەداد حیضوت هک روطنامه تالاوس هJد.  

Üروص رد
r

 :دq{çگg سامت رگشهوژپ اg دPدش هجاوم رçز دراوم اg هک 

 دçرادن شهوژپ رد تکراشم یهمادا هP/ gامت ر±ا ⁃ •

 .درک }qیغت امش سامت تاعالطا ر±ا  •

 

 یلامتحا یایازم و بیاعم 2.3
 

†Sس∏ر شهوژپ نیا رد تکã ار gاج ات ،تشاد دهاوخن ەارمه هÜá قحت هکJام تاق èسه ەداس تالاوس .تسا ەداد ناشûرد و دن 

Üاéم ره رد و نامز ره تالاوس هg امش .دوش¶ن ەدJسرپ Uاوس هتشذگ یاهامورت اP تاØJ©جت دروم
|

 خسا] دçراد لPامت هک 

  .داد دJهاوخ

 عفانم زا Pã ،لاحنیا اg .دش دهاوخن امش طPاS† رد تعفنم داجPا هg …تنم مJقتسم تروص هg شهوژپ نیا رد تکz{| †Sنچمه

 یاههeنج زا ناتیدنمتیاضر حطس باتزاg تهج رد امش هg ناéما یهPارا رد دناوتò شهوژپ نیا رد تکU †Sامتحا یاPازم و

úدنز فلتخم
ù

 gدشا.  
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Üارگن ،دPدرت ،لاوس هنوگ ره اg شهوژپ |}zح رد ر±ا
|

 Pشم اé/ دش هجاومPهاوخ رداق ،دJات دوب د gا Pã ت یاضعا زاJقحت مJاقÜ
r

 

 .)تسا ەدش هPارا مرف نیا رخآ یهحفص رد دارفا نیا سامت تاعالطا ( .دJنک رارقرب سامت یروضح}qغ اP یروضح تروص هg ام

 

  تکراشم فقوت ای تکراشم مدع 2.4
 

Üامز ره رد هک دçراد ار قح نیا امش هجûJن رد .تسا هناeلطواد شهوژپ نیا رد امش تکراشم
|

 هPارا اP و ®£قاوع چیه نودg و 

 نانتما ثعاg ،دJتفرگ ¶Jمصت |}zنچ ر±ا .دç§ش فÃنم نآ رد تکراشم یهمادا زا اP دJنز زاØ† نآ رد تکراشم زا ¬Jضوت

  .دJهد عالطا ام هg ر±ا دوب دهاوخ رطاخ

Üروص رد
r

Üاعالطا زا مJناوتب هک مçراودJما ،دPدش فÃنم تکراشم یهمادا زا هک 
r

 دPاەداد رارق ام راJتخا رد فاÃنا نامز ات هک 

 نیا امش تساوخرد تروص رد ،لاح |}zع رد .مJنک ەدافتسا -تسا ەدش رکذ |zrم نیا رد هک - شهوژپ نیا فادها تهج رد

  .دش دهاوخ فذح شهوژپ یاهلPاف زا امش ≥خش تاصخشم ەارمه هg تاعالطا

 زا تروص نیا رد .تفرگ دهاوخ رارق امش راJتخا رد دشاg تJمها لgاق امش یارب هک شهوژپ دروم رد دPدج تاعالطا هنوگ ره

  .دش دهاوخ لاوس تکراشم یهمادا هg لPامت دروم رد امش

Üامز دJشاg هتشاد هجوت
|

 ناéما رگPد ،تفرگ رارق ناS†ان راJتخا رد شهوژپ نیا زا ەدش دJلوت یراتشون بلاطم و اههلاقم هک 

 .درادن دوجو تکراشم زا فاÃنا

 

 شھوژپ نایاپ  2.5
 

Üامز دش دهاوخ فقوتم شهوژپ نیا رد امش تکراشم
|

 :هک 

Üروص هg ،دJشاg ەدرک رپ ار همانشسرپ جنپ ره امش •
r

 .دش ەداد حیضوت ۴ شخg رد هک 

  .دq{çگg تکراشم فقوت هg مJمصت امش •

∫الخا ®Üاçزرا نمجنا •
r

 .د}qگg شهوژپ فقوت هg مJمصت راتفر و ¢امتجا مولع ەدکشèاد رد 

 

 یتاعالطا یهریخذ و هدافتسا یهوحن  3
 

Üاعالطا .دش دهاوخ ە}qخذ و ەدافتسا ،یروآعمج شهوژپ نیا یارب امش ≥خش تاعالطا
r

 .دلوت خــــçرات ،سردآ ،مان دننام 

 زا ەدافتسا یارب ام .دنûسه یرو|ø جیاتن راشûنا |}zنچمه و همانشسرپ هg خسا] یارب تاعالطا نیا ظفح و ە}qخذ ،یروآعمج

 .مq{çگJم ەزاجا امش زا تاعالطا نیا
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  تاعالطا ندوب ھنامرحم  3.1
 

 ≥خش تاعالطا رگPد و مان .دوشò ەداد صاصتخا یدک امش اg طeترم تاعالطا هg ،امش ≥خش مç©ح زا تظافح یارب

 .داد ت‘سè امش هg ار تاعالطا ناوتÜá òاشگزمر دJل. زا ەدافتسا اg اهنت .دش دهاوخ فذح ،دوش امش Üáاسانش هg …تنم هک

 نیا زا لصاح یراتشون نوتم رد .دش دهاوخ ظفح تخرتوا ەاñشèاد نمPا یاهرو† رد |£ما یاج رد Üáاشگزمر دJل. نیا

Üاعالطا هنوگ ره .دوب دJهاوخن Üáاسانش لgاق امش |}qن اهشرازگ و شهوژپ
r

 راJتخا رد دوش امش تç§ه یاشفا هg …تنم هک 

∫وقح تاماقم یوس زا r£ساوخرد رگم تفرگ دهاوخن رارق موس فرط
r

Üوناق ،
|

 .دوش ح©طم r£لود و 

 

 امش اب طبترم تاعالطا ظفح نامز تدم  3.2
 

 سردآ ،دلوت خــــçرات ،مان اg طeترم تاعالطا اما .دش دهاوخ ظفح لاس ەدزنا] تدم یارب مانمD و ەدش Üáادزتç§ه یاهخسا]

 .تفر دهاوخ |}zب زا شهوژپ یاهتنا رد ناDدننکتکS† لJم -یا و r£س÷

 

 تیاضر وغل  3.3
 

Üامز ره رد دJناوتò امش
|

 وغل ار دوخ تPاضر مرف و دJنک مالعا دوخ ≥خش تاعالطا زا ەدافتسا یارب ار دوخ لPامت مدع 

 .تسا قداص یدعg تاعلاطم یارب اهنآ زا ەدافتسا و تاعالطا یە}qخذ |}zنچمه و شهوژپ نیا دروم رد رما نیا .دJیامن

Üاعالطا
r

 .تفرگ دهاوخ رارق ەدافتسا دروم نانچمه تسا ەدش یروآ عمج ،شهوژپ زا امش فاÃنا نامز ات هک 

 :ا>ەداد شزادرپ نامز رد امش قوقح دروم رد ,+ش(ب تاعالطا

 دنله تاعالطا زا تظافح تPاس™و زا دنناوتò ،≥خش تاعالطا شزادرپ نامز رد دوخ قوقح دروم رد /. تاعالطا یارب

gدزاPنک دJد.  

 تاعالطا شزادرپ لووسم درف اg پ9ناوتò ،دçراد شهوژپ نیا رد ەدننکتکS† ناونع هg دوخ قوقح دروم رد Uاوس ر±ا

 .)۱ یهمJمض رد سامت تاعالطا ( .دq{çگg سامت ،کجعلا نانیک ،شهوژپ نیا یارب ≥خش

ÜاقJقحت مJت اg ادتبا ات مJنکò هJصوت ،دûJشاد دوخ ≥خش تاعالطا شزادرپ دروم رد r£یاéش اP لاوس ر±ا
r

 .دq{çگg سامت 

úدJسر لووسم اg دنناوتz{| òنچمه
ù

 gش هéاPرد تا (klachtenfunctionaris-fetcsocwet @uu.nl)Pا ) Dutch Data 

Protection Authorities( سامت gگq{çد. 
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 یلام شاداپ 4
 

 .درک دJهاوخن تفاçرد Uام شادا] شهوژپ نیا رد دوخ تکراشم یارب امش

 

  رگید تالاوس  5
 

qش9ب یەرواشم هg لPامت ر±ا .دçراذگg ناJم رد کجعلا نانیک اg ار دوخ تالاوس نفطل
r

 شهوژپ نیا رد تکراشم دروم رد 

 عالطا شهوژپ نیا دروم رد ناشÌا.)دëJیÏب ار ۱ یهمJمض (.دq{çگg سامت ریام نçرواال لقتسم رگشهوژپ اg دJناوتò دûJشاد

 .دنûس9ن شهوژپ مJت زا یوضع اما دنراد

 

 تیاضر مرف یاضما 6
 

gهکنآ زا دع gا. یەزادنا ه∫
|

 نآ رد دوخ تکراشم دروم رد ات دوشò هتساوخ امش زا ،دPدرک قیقحت |øاح شهوژپ دروم رد 

 .)۲ یهمJمض (تشاد مJهاوخ امش تPاضر مرف هg زاJن ،دJشاg هتشاد شهوژپ نیا رد تکراشم هg لPامت ر±ا .دq{çگg مJمصت

Ôqلا تروص هg ار تPاضر مرف نیا دنناوتò امش
r

Ôqلا یاضما نیا .دJنک اضما Jãنو
r

 اg .تسا روآمازلا نوناق قبط |}qن Jãنو

 شهوژپ نیا رد تکS† هg لPامت و دçراد ەدش هPارا تاعالطا زا /ما. رد هک دJنکJم دJیات و دçرادò راهظا امش ،مرف نیا یاضما

 .دçراد
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 ھمیمض
 
 
I 

نفلت ھچرتفد  
 

    )o.m.laceulle@uu.nl( 9صا رگشهوژپ ،هل/.سال ا*ل)دوا %$کد

 )rwii.nlalajak.k@(  هسسوم ریدم ،کجعلا نانیک

 )l.mijer@uu.nl(  لقتسم ققحم ،ریام ن/رواال- 
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II 
 تیاضر مرف

 

  .ماهدناوخ ار ھمان نیا رد هدش ھیارا تاعالطا نم •

 ھنوگ رھ و اھنآ اب ھطبار رد یشخبتیاضر خساپ و ماھتشاد ار ھعلاطم نیا اب طبترم تالاوس حرط یارب مزال تصرف نم •
 ماھتشاد تفایرد یرگید تاییزج

 نآ رد تکرش زا نیققحم ھب نداد عالطا اب ینامز رھ مناوتیم و تسا ھنابلطواد قیقحت نیا رد تکراشم ھک متسھ هاگآ نم •
  .مھد فارصنا

 .مرادیم مالعا ھعلاطم نیا رد متاعالطا زا هدافتسا و هریخذ،یروآعمج یارب ار دوخ تیاضر نم •

 

 

 ھتفرگ رارق تخرتوا هاگشناد یعامتجا و یراتفر مولع یهدکشناد یقالخا یبایزرا نمجنا یسررب دروم قیقحت نیا
 :دیراذگب نایم رد اھنآ اب دوخ تالاوس دیناوتیم ریز سردآ قیرط زا .[FETC20-639]تسا

 )wet@uu.nlfetcsoc-Klachtenfunctionaris(دینک لاسرا ام یارب ریز سردآ رد دیناوتیم ار دوخ رگید تالاوس :
)Info@rwii.nl( 

 

 � منکیم تیاضر مالعا قیقحت نیا رد تکرش یارب دوخ لیم اب و ھنابلطواد تروص ھب 

  �    .مرادن ھعلاطم نیا رد تکرش ھب یاھقالع

 

 

 



 

 

RWII – Stg. Refugee Wellbeing  
& Integration Initiative  
Salamancapad 311, 3584 DX Utrecht  
Phone +31 (0)6 453 220 77 
www.rwii.nl 
info@rwii.nl  


