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( در هلند اغلب با پرسش ی)همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنس  یپناهندگان دگرباش جنس 

برخوردار هستم؟  یاز چه حقوق یپناهندگ یشوند. در روند اعطا یمواجه م یادیز  یها

 ی ن کمک کند؟ اداره مرکز به م یحقوق ای یشخص  لیمسا نهیتواند در زم یم یچه کس 

 سی( و پلIND) تیتابع یمهاجرت و اعطا مان( ، ساز COA) یپناهندگ انیمتقاض رشیپذ

مراجعه  دیبه کجا با یدرمان ی ضرور  لیبر عهده دارند؟ در مورد مسا یفیهلند چه وظا

کتابچه که با  نیا لهیها ارتباط برقرار کنم؟ ما بوس یتوانم با هلند یکنم؟ و چگونه م

که  میشما کمک کن هکه ب میشده است بر آن هیآنها ته یپناهندگان دگرباش و برا ی ار همک

موجود در هلند  یسازمان ها و نهادها نهیدر زم یاطالعات نجای. در ادیکن دایراه خود را پ

 شود. یم هیها( ارا لیمیها و ا تیوب سا ،ی ضرور  ی)شماره تلفن ها

است. پناهندگان  دهیگرد هیها ته یبه هلند یبه منظور اطالع رسان نیکتابچه همچن نیا

را درارتباط با  ییدهایو نبا دیچه با نکهیدارند؟ و ا ازین یدگرباش به چه اطالعات

شده است تا  هیته یمختلف یکتابچه به زبان ها نیمد نظر قرار داد؟ ا یستیپناهندگان با

آن را به  یعه کنند و محتوااز افراد بتوانند آن را مطال ی شتر یب چهرهگذر تعداد هر  نیز ا

 انتقال دهند. زین گرانید

 .و سودمند باشد دیشما مف ییکتابچه در جهت راهنما نیکه ا میآن دار  دیام
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 ورود به کشور هلند
در  لیدل نیو بد دیهست یتراجنس  ایکه همجنسگرا، دوجنسگرا و  یدر صورت

 یپناهندگ یدر هلند تقاضا دیتوان یم دیواقع شده ا دیخود مورد تهدکشور 

 پول یدر فرودگاه اسخ ایواقع در تراپل و  انیپناهجو  رشی. در مرکز پذدیکن

ثبت   (IND)تیتابع یشما توسط سازمان مهاجرت و اعطا یپناهندگ یتقاضا

 دینتوا یم ،یپناهندگ ی. در خالل روند اعطاردیگ یقرار م یو مورد بررس 

. سازمان مزبور دیبگذار  انیخود را با سازمان مهاجرت در م یجنس  شیگرا

 یخانواده شما اطالع دهد! برا ایو  گرانیمساله را به د نیا ستیمجاز ن

شود،  یم یتلق یعاد اریبس ی افراد امر  یجنس  شیسازمان مهاجرت هلند گرا

ترسناک باشد  ایشما دشوار  یباره برا نیآشکارا صحبت کردن در ا دیاما شا

 .دیمورد نگران باش نیپناهندگان در ا گرید یاز واکنش منف ایو 

 

 نیمترجم

 یپناهندگ یکه در کمپ ها یو تا زمان تانیمصاحبه ها یهلند شما برا در

(AZC)  یمترجم حرفه ا کیاز خدمات  گانیرا  ی حق برخوردار  د،یاقامت دار 

 ی راز دار  تیملزم به رعا طرف، مستقل و یب ،یمترجم رسم کی. دیرا دارا هست

 یبرا انوادهخ یاعضا ایاز دوستان  یکیکه  یباشد. در صورت یم یحرفه ا

 یخصوص  لیکه در مورد مسا دیده حیشما ترجمه کند، ممکن است ترج

 د،یخانواده به هلند آمده ا ی. اگر شما به همراه اعضادییخود سکوت نما

 .دیکن یپناهندگ یکه بطور جداگانه تقاضا دیحق دار 

  



 (COA) انیپناهجو  رشیپذ ی اداره مرکز 
به  یو مراقبت پزشک یبیسرپناه، پول تو ج هیارا تیسازمان مسوول نیا

در  تواندیامر م نیرا بر عهده دارد. ا یپناهندگ یپناهندگان ساکن در کمپ ها

از کمپ ها و کارکنان  یباشد. برخ گرید یمتفاوت از کمپ ها ی هر کمپ قدر 

 ریپناهندگان دگرباش نسبت به سا لیدر ارتباط با مسا ی تر شیآنها از تجربه ب

 ایکوا و  ی فرد معتمد از سو  کیکمپ ها برخوردارند. در کمپ ها اغلب 

 ی ( وجود دارد که پاسخگو VVNان ) یف یهلند موسوم به ف یپناهندگ یشورا

 یحرفه ا ی راز دار  تیشما خواهد بود. فرد مزبور موظف به رعا یپرسش ها

دگرباش  هندگانپنا یمجزا برا یکمپ ها از خوابگاه ها یرخباشد. ب یم

مربوط به پروسه  لیمسا یبه تمام یدگیرس تیبرخوردارند. در کمپ مسوول

 باشد و نه کوا. یان م یف یبر عهده ف یپناهندگ

 

 رد شده؟ ی پناهجو 

کنند.  یپناهندگ یامکان را دارند که دوباره تقاضا نیرد شده ا انیپناهجو 

در مورد کشور مبداء. و  دیبودن اطالعات جد اریدر اخت لیل بدلبعنوان مثا

 دیتوان یآمده است. شما م شیپناهجو پ تییکه در وضع یراتییبه خاطر تغ ای

 .دیبگذرار  انیدر م لیوک کیرا با  یلیمسا نیچن

 

 بازگشت به کشور مبداء
 تمامی مهاجرین در هلند که خواهان بازگشت دائمی به کشورشان هستند از

کمک های رایگان نظیر تهیه مدارک سفر و خرید بلیط پرواز بهره مند می 

 شوند.

  



 ی اسکان در شهردار 
 دیرا خواه یاز منزل مسکون ی اجازه اقامت حق برخوردار  افتیت در در صور

پناهندگان  یموجود برا یبه کوا در مورد تعداد خانه ها ی داشت. شهردار 

 التیشما به تما یبرا یمنزل مسکون افتنیکند. کوا در مورد  یم یاطالع رسان

 هخانواد  ل،یشغل، تحص رینظ یلینخواهد کرد بلکه مسا یتان توجه یشخص 

 یتان را در نظر خواهد گرفت. دگرباش بودن شما حق یسالمت تیو وضع

کند. در هلند  ینم جادیدر شهر ا یمنزل مسکون افتیتان در مورد در  یبرا

کنند. با توجه به  یزندگ تیتوانند در سراسر کشور در امن یدگرباشان م

 وجود نامکا نیاغلب ا ی شهردار  کیمحدود بودن تعداد منازل موجود در 

 یتان منزل یبرا نکهیتا ا دیدر کمپ منتظر بمان دیرا با یدارد که شما مدت زمان

 .ابندیب
 

 یو روان یعمل تیحما
هم  نهیوجود دارند که به پناهندگان در زم یادیز  یدر هلند سازمان ها

توانند  را  شما  یکنند. آنها م یکمک م گریبا جامعه و مالقات افراد د یوندیپ

کار و  ل،یتحص ،یزبان هلند ی ر یادگیمانند اسکان،  یملع لیمسا نهیدر زم

 ییراهنما یطرح ها قیاز طر  دیتوان یشما م نیدهند. همچن ی ار ی یامور مال

راهنما  ایفرد مشخص بعنوان دوست  کیاز  یشخص  تیپناهندگان، حما

 .يحتاج هذا الدعم .دیکن افتیدر 

 

 

 

 

حق برخوردار  نیدانستم که از ا ی"من به سازمان مهاجرت نگفتم که همجنسگرا هستم. نم“

موضوع را به خانواده ام اطالع دهد. در زمان مالقات با  نیهستم! نگران بودم که سازمان مزبور ا

دانم که  یحاال م ینگفتم. ول ی ز یمن هم چ لیدل نیو به هم میاتاق بود کیر ما د یهمگ ل،یوک

 یبه خانواده تان نخواهند گفت. اگر به ف ی ز یان راز نگهدار هستند. آنها چ یف یف ایمهاجرت  نسازما

 کنند." یآنها شما را از حقوق تان آگاه م د،یکه همجنسگرا هست دییان بگو  یف

  



 حقوق و ایمن  

  



 یحادثه در کمپ پناهندگ
 ده،یعق یبر مبنا نیخود را دارند. توه یداخل نیقوان یناهندگپ یکمپ ها

خشونت،  نی. همچنستیمجاز ن تیمل ایسن  ،یجنس  شیگرا ت،یجنس

 ای ییدر هلند ممنوع است. در صورت مواجهه با زورگو  دیو تهد ضیتبع

 ی. کوا مدییموضوع مطلع نما نیفرد معتمد کوا را از ا دیتوان یخشونت م

 یفرد خاط یبیقطع پول تو ج ای خیتوب لیاز قب ی ر یتداب نهیزم نیا رتواند د

باشد، موضوع همواره به  انیمجرمانه در م یمساله ا ی. اگر پادیاتخاذ نما

 اطالع داده خواهد شد. سیپل

 

 سیبه پل تیشکا
 دیتوان یم د،یقرار گرفت دیتهد ای ی اگر به خاطر دگرباش بودن مورد بد رفتار 

خواهد شد و  یدگیرس یشما بطور رسم تیشکا. به دیکن تیشکا سیبه پل

هلند صرف  سی. پلردیصورت گ نهیزم نیدر ا ی شتر یب قاتیممکن است تحق

 سیلکند. پ یم یدگیآنان رس اتیدگرباشان به شکا یپناهندگ تینظر از وضع

را در  یاطالعات چگونهیاست و بدون اجازه شما ه ی راز دار  تیموظف به رعا

 تیگذارد. شکا یاز جمله کوا و سازمان مهاجرت نم گرید یسازمان ها اریاخت

شما نخواهد گذاشت. در  یپروسه پناهندگ یبر رو ی ر یتاث چگونهیه سیبه پل

تماس  112 فنبا شماره تل دیتوان یم شهیهم یهنگام مواجهه با خطر جد

 !دیر یبگ

 

  



 (Roze in Blauw Nederland) یآب یها یصورت سیپل

هلند خود دگرباش هستند. از آنجا که محافظت از  سیپل یروهایاز  ن یبخش 

 روین نیدر ا یا ژهیشود، اداره و  یمهم محسوب م ی امر  سیپل یدگرباشان برا

 نهیدر زم یآب یها یصورت سیپل نیاست. مامور افتهیامر اختصاص  نیبد

 یان را به ارگان هادهند، آن یمربوط به دگرباشان به آنان گوش فرا م لیمسا

 نیکنند. ا یم یدگیمطرح شده  رس اتیدهند و به شکا یمربوطه ارجاع م

 از هلند حضور دارند. یدر نقاط مختلف سیپل یروهایدسته از ن

 

Slachtofferhulp 
 نیکمک، مشاوره و اطالعات به ا افتیدر  یتوانند برا یخشونت م انیقربان

 سازمان مراجعه کنند.

 نیهلند است. در ا نیقوان نیاز مهم تر  یکی  یماده اول قانون اساس 

 ن،ید یبر مبنا ضیاست هرگونه تبع ی گر اصل برابر  انیماده که ب

 یبر هر مبنا ایو  یجنس  شیگرا ت،ینژاد، جنس ،یاس ینگرش س ده،یعق

که  ستندیو دولت هلند مجاز ن گرانید ن،ی. بنابراستیمجاز ن ی گر ید

 قرار دهند. ضیدگرباش بودن مورد تبع لیشما را به دل

  



 یمشاوره روان
 افتنیضرورت وفق  ع،یوس یشبکه اجتماع کیاز  یعدم بهره مند ،یپناهندگ

با  یادیز  یتواند اظطراب و فشار روان یبا جامعه هلند و دگرباش بودن م

به  توانندیمستقر در کمپ ها م یپزشک یها میخود به همراه داشته باشد. ت

 نیا به یکمک کنند. البته دسترس  یروان یفشارها نیشما در مقابله با ا

انتظار  ستیمواقع در ل یو برخ ستین سریم یبطور فور شهیخدمات هم

 .دیر یگ یقرار م

 

 

 

 

 تیکه اقدام به شکا دمیترس یبه من حمله شد، م که نی" پس از ا

ام  یبر پروسه پناهندگ یمنف ریمساله تاث نیکردم که ا یکنم. گمان م

 خواهد داشت."

  



 سالمت

  



 یپناهندگ یدر کمپ ها یبهداشت یمراقبت ها
که در دسترس پناهندگان و مردم هلند قرار دارد اغلب  یبهداشت یمراقبت ها

مراجعه  مارستانیب ایماما  ،یبه پزشک عموم دیتوان یاست. شما م کسانی

 یاز حقوق شماست. در کمپ ها یدارو و انجام عمل جراح افتیو در  دیکن

از  ادهاستف ی. برااغلب در دسترس قرار دارد یپزشک یمراقبت ها یپناهندگ

 GCAپناهندگان موسوم به  یبه مرکز درمان دیتوان یم یخدمات پزشک عموم

ارجاع  مارستانیب کیدر صورت لزوم شما را به  ی. پزشک عمومدیمراجعه کن

 یخود مستق دیتوان یدهد؛ شما نم یم
 
. در دیمراجعه کن مارستانیبه ب ما

روز با  انهساعت شب 24 در طول  دیتوان یم یپزشک یها تیصورت بروز فور

 .دییتماس حاصل نما GCA یخط پزشک

 

 بهداشت دهان و دندان
تا  یتوانند در صورت لزوم از خدمات دندانپزشک یپناهندگان بزرگسال م

 یدندان یپر کردن حفره ها نهیدر سال بهره مند شوند. هز  وروی 250سقف 

 ازمندین تر نگرا ای گرید یها یجراح نهیبه عهده خود شماست. پرداخت هز 

 کسب مجوز است.

  



 HIVو  STD  یزش یآم یها ی مار یب
 شیانجام آزما یبرا دیتوان یم د،یساکن هست یپناهندگ یاگر در کمپ ها

 نی. همچندیمراجعه کن GCA یبه پزشک عموم یزش یآم یها ی مار یمربوط به ب

 م شیآزما نیبه انجام ا لیدر صورت تما
 
به  دیتوان یبصورت ناشناس گاها

GGD درمان دیمراجعه کن .HIV یها نهیاست و هز  گانیرا انیپناهجو  یبرا 

 تیپزشکان در هلند ملزم به رعا یشود. تمام یپرداخت م GCA ی آن از سو 

 گرانید اریشما را در اخت یباشند و اطالعات پزشک یم یحرفه ا ی راز دار 

 بر پروسه ی ر یتاث چگونهیه HIVو  یزش یآم یها ی مار یقرار نخواهند داد. ب

 شما نخواهد داشت. یپناهندگ

 

 یقانون ر یغ نیمهاجر 

حق  یدارا ستند،یمجاز به اقامت در هلند ن IND ی که از سو  ینیمهاجر 

 شهیهم دیتوان یهستند. شما م یپزشک ی ضرور  یاز مراقبت ها ی برخوردار 

و  نیکه به مهاجر  یمارستانیو او شما را به ب دیرجوع کن یپزشک عموم کیبه 

ن در یدهد، ارجاع خواهد داد. همچن یخدمات ارائه م ینونرقایپناهندگان غ

افراد وجود دارد. در  نیارائه خدمات به ا یداروخانه برا کیها  ی همه شهردار 

شما را  یهمه مراکز پزشک مانیو زا یحاملگ ،یپزشک یها تیصورت بروز فور

آن  یها نهیخود موظف به پرداخت هز  نی. در مورد سقط جنرندیپذ یم

 ریغ هندگانها شامل حال پنا یترا جنس  ژهیو  یپزشک یمراقبت ها . دیهست

وجود دارند که به  ییها سازمان ها ی شهردار  یشود. در برخ ینم یقانون

 کنند. یارائه م یکمک و خدمات پزشک یقانون ریپناهندگان غ

  



 ها یترا جنس  ژهیو  یخدمات پزشک
 

 یهورمون درمان
 یصورت به پزشک عموم نیدر ا د؟یدر حال استفاده از هورمون هست ایآ

 ستانمار یدر مورد مقدار مناسب مصرف هورمون ها با ب ی . و دیمراجعه کن

و  انیپناهجو  د؟یکن یاستفاده نم یهورمون چیکند. هنوز ه یمشورت م

 مهیآن توسط ب یها نهیکه هز  یتوانند جهت هورمون درمان یپناهندگان م

 مراجعه کنند. VUدانشگاه  یگردد، به مرکز علوم پزشک یم تپرداخ

 

Gendertraject VUmc 
از  یمستردام، خدماتآ VUدانشگاه  یتیمرکز پژوهش و درمان اختالالت جنس

ها  یبه ترا جنس  یجراح یو عمل ها یهورمون درمان ،یمشاوره روان لیقب

 یسال به درازا م 3تا  2ها  یترا جنس  یمرکز برا نیا یدهد. دوره درمان یارائه م

 رفتهیآنان پذ یگاست که درخواست پناهند یکشد و تنها مختص به پناهندگان

 یتقر  یوره درماند نیا یشده است. زمان انتظار برا
 
ماه است. مراقبت  6 با

 یاست. پزشک عموم کسانیها و پناهندگان  یهلند یمزبور برا یپزشک یها

 نیدر ا دیتوان یشما م نیدهد. همچن یمربوطه ارجاع م یشما را به نهاد ها

 .دینمراجعه ک Transvisie Zorgبه سازمان  نهیزم

نداشتم.  یدسترس  ازیمورد ن یبه هورمون درمان ختم،یکه از کشورم گر  ی"زمان

مشکل و آزاردهنده بود چرا  اریبس ابانیقدم زدن در خ یمدت حت نیدر طول ا
 شد." یم نیکه باعث جلب توجه عابر 

  



 اجتمایع

  



 یشبکه اجتماع
به شما  یزبان هلند ی ر یادگیتواند دشوار باشد.  یم یشبکه اجتماع کی جادیا

 افتنی. دیکند که جامعه هلند را درک و آن را خانه خود احساس کن یکمک م

به شما کمک کند. در هلند شما  اریتواند بس یم زیکردن ن لیکار و تحص

( هداوطلبانو کار ) دیمراجعه کن یورزش  یبه باشگاه ها دیتوان یم نیهمچن

 .دیبا افراد آشنا شو  نترنتیا ایها  هیدوستان، همسا قیو از طر  دیکن دایپ

 

  Secret Garden ادیبن
باشد  یخاص م یو فرهنگ یقوم ۀبا پيشين یحقوق دگرباشان یحام ادیبن نیا

که به  یدگرباش  انیو به ارائه کمک و مشاوره به همه پناهندگان / پناهجو 

 ن،یپردازد. عالوه بر ا یاند، م ختهیگر  خود از کشورشان یجنس  تیهو  لیدل

Secret Garden  کند و از  یم یو اجتماع یجلسات موضوع ی اقدام به برگزار

 کوشد که دگرباشان را گرد هم آورد. یرهگذر م نیا

 

COC Nederland 

 رینظ یاداره محل 20 یسازمان مدافع حقوق دگرباشان در هلند و دارا نیا

COC و  یتوان به اطالع رسان یجمله وظائف آن م باشد و از یآمستردام م

از  یاشاره نمود. سازمان مزبور خدمات فرد یاجتماع یها تیفعال ی برگزار 

ارائه  ل،منز  افتنیکمک به پناهندگان در  ای یکمک در پروسه پناهندگ لیقب

 کند. ینم

  



با سازمان  یستیبا یام م یدرخواست پناهندگ تیدانستم که جهت تقو  ی"م

تماس گرفتم و آن ها به من  COCرو با  نیاشان در تماس باشم. از ادگرب یها

توانند به من کمک کنند و نه در  یم یاجتماع یها نهیگفتند که تنها در زم

وجود  یمختلف یکه سازمان ها دمیافراد شن ی. از برخیمورد پروسه پناهندگ
 کمک خواهند کرد." یدارند که به من در پروسه پناهندگ

 ورزش
با مردم هلند  ییآشنا نیمناسب جهت ارتقاء سالمت و همچن یا وهیش ورزش

 یاست. در هلند فرصت ها و امکانات ورزش  یشبکه اجتماع کی جادیو ا

 دگرباشان وجود دارد. یبرا یادیز 

 

 یو سرگرم حیتفر 
 نیشود. ا یدگرباشان محسوب م یجذاب برا ییاروپا یاز کشورها یکیهلند 

است و در  دیپرا یگ رینظ یمیعظ یدادهایرو ی کشور اغلب شاهد برگزار 

 یبرا یا ژهیو  یاز نقاط کشور رستوران ها، فروشگاه ها و کلوب ها ی ار یبس

 دگرباشان وجود دارد.

 

 نیآنل  یابیدوست 
هوشمند  یتلفن ها یقابل دانلود بر رو یبه آسان یابیدوست  یها شنیکیاپل

ها استفاده کند. در  تواند به سرعت و سهولت از آن یهستند و کاربر م

امکان  نیا رایز  د؛یرا نگه دار  اطیها جانب احت شنیکیاپل نیاستفاده از ا

مبادرت به سوء استفاده  یجعل یها لیوجود دارد که افراد کالهبردار و پروفا

 !دیمراقب خود باش یکنند. حساب ینترنتیا یها یابیاز دوست 

  



آنگونه که هستند در کشور توانند  ینم نکهیا لیپناهندگان دگرباش به دل

با  یتماس  چگونهیشوند.  آن ها اغلب ه یبه فرار م ریکنند، ناگز  یخود زندگ

در معرض خطر قرار  نکهیا ایدوستان خود ندارند و  ایاز( خانواده  ی)بخش 

برند و  یبه سر م یپناهندگ یدارند. در هلند پناهندگان دگرباش در کمپ ها

رو،  نی. از استندیحقوق آن ها قائل ن یبرا یپناهندگان اغلب احترام گرید

 ن،یباشد. بنابرا زیآنها چالش برانگ یتواند همچنان برا یم زیدر هلند ن یزندگ

 یمسائل برا ی. حل و فصل برخدیو رو راست باش حیدر تماس با آنان صر 

و  دیده صیبه موقع تشخ امسائل ر  نیمتخصص دشوار است. ا ریافراد غ

کمک  ی( تقاضایمشاوران حقوق ای ید کاران اجتماع)از افراد معتمد، مد

 .دیینما

 نجا،ی. اختمی"از کشور خود بخاطر ترس از خانواده و اجتماع گر 

که مرا همانگونه که  ابمیب یاز اجتماع باشم و دوستان ی عضو  دوارمیام

 ."رندیهستم، بپذ

   ها یجهت اطالع هلند



 باید ها و نباید ها

 ینیبروشن 

 یبدون اجازه قبل نیعدم انتشار عکس ها به صورت آنل 

 ی برابر 

 فعاالنه ی پرسش گر 

 دیداشته باش یخود آگاه یفرض ها شیاز پ

 دیباش یمتوجه وابستگ

ماال در جامعه که احت ییحد و مرزها، حد و مرزها تیرعا

 هلند متفاوت هستند

  



وری  اطالعات تماس های ض 

  



 ( IND) تیتابع یسازمان مهاجرت و اعطا
کشور  نیشهروند ا ایو  ندیایه هلند برا دارد که قصد دارند ب یافراد یبه تقاضاها یدگیرس تیمسؤول

 .شوند

 

 

 

 
 (COA) انیپناهجو رشیپذ یاداره مرکز

 در سراسر هلند را بر عهده دارد. انیو اسکان پناهجو رشیپذ تیمسؤول
 

 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (ان یف یف) 

 .باشد یبا جامعه م یوندیو پناهندگان از زمان ورود تا هم پ انیمدافع حقوق پناهجو

 

 

 

 
 

 

ASKV-Refugee Support 
 .کند یارائه م یو مشاوره حقوق یاجتماع یبه پناهندگان کمک ها

 

 

 یپروسه پناهندگ

088-0430430 

09:00-17:00 

www.ind.nl 
 

 

 

 

 

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 
 تیوب سا

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

0800-0238023 

16:30 -13:00 و 12:00 - 09:00   

www.coa.nl 

 

 

 

 

  تلفن 

 : دوشنبه تا جمعهی ات کار ساع

 تیوب سا

 

 یرقانونیپناهندگان غ

(020) 346 72 00 

09:00-17:00 

www.v luch telingwerk.nl 

 

 

   تلفن

 : دوشنبه تا پنجشنبهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

(020) – 6272408 

10:00-17:00 

www.a skv.nl  

  



The Worldhouse 
افراد فاقد  یبرا یو فرهنگ یآموزش ،یمشاوره ا ،یمرکز ارائه خدمات اطالع رسان

 .اجازه اقامت

 (DT&V) سازمان بازگشت و ترک خاک
را بر عهده دارد  که  اجازه اقامت در  یا گانهیبازگرداندن آن دسته از اتباع ب تیمسؤول

 هلند ندارند.

 
 

 (IOM) مهاجرت یالملل نیسازمان ب
  به کشور خود را بر عهده دارد. نیت داوطلبانه مهاجراز بازگش تیحما فهیوظ
 

 

 (COA) انیپناهجو رشیپذ یاداره مرکز
   در سراسر هلند را بر عهده دارد. انیو اسکان پناهجو رشیپذ تیمسؤول

 

 

 
 

 

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

06-22821472 

10:00-18:00 

www.wereld huis.org.nl  

 بازگشت به کشور مبداء

1400 

08:00-20:00 

www.d ienstterug keerenvertrek.nl  

  تلفن

 ه تا جمعه: دوشنبی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

   تلفن

 تیوب سا
088-7464466 

www. iom -nederland .nl  

 ی اسکان در شهردار 

0800-0238023 

 12:00-9:00  و 13:00-16:30

www.coa.nl 

 

 

 

 

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

  



  Secret Garden ادیبن
باشد و به  یخاص را عهده دار م یو فرهنگ یقوم ۀبا پیشین یاز دگرباشان تیحما فهیوظ

 دهد. یارائه م یو روان یوره حقوقو مشا یآن ها خدمات اجتماع

Uganda Gay on Move 
پروسه  نهیدر زم ییاز دگرباشان اوگاندا یبانیشتو پ ینهاد، اطالع رسان نیکارکرد ا
 باشد. یم یمسائل عمل گریو د یپناهندگ

 

 

 

 

 Out & Proud ادیبن
به آن ها را در دستور کار  یتبار و ارائه خدمات مشاوره ا ییقایاز دگرباشان آفر تیحما

 خود قرار داده است.

 

 
 

06-22821472 

10:00-21:00 

10:00-23:00 

www.opd g .nl 

 یبانیپشت

06-51569838 

09:00-17:00 

www.stic h tingsecretgarden.nl  

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

ugandagayonmove@gmail.com 

www.ug andagayonmove.nl  

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ات کار ساع

 کشنبهیشنبه ها و : ی ساعات کار 

 تیوب سا

  



LGBT Asylum support 
 

 

 

 

 
 Rainbow Den Haag ادیبن

  سیپل
 و اعالم جرم تیشکا

 

Queer Welfare Utrecht 
 

 (Roze in Blauw Nederland) یآب یها یصورت سیپل
 و خارج از آن سیپل یرویدگرباشان در درون ن یبرا یمرجع

info@rainbowdenhaag.nl 

www.ra inbowdenhaag.nl  

112 

0900-8844 

www.politie.nl/aang ifte- of-melding-doen 

info@queerwelfare.eu 

welfare9.webnode.nl 

Q ueer Welfa re 

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

 فيسبوك

 تیشکا

  لیمیا ینشان

 تیوب سا
info@lgbtasylumsupport.nl 

LGBTa sylumsupport.nl  

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

 

  ی تلفن اظطرار 

  ی راظطرار یتلفن غ

 تیوب سا

 

 آمستردام 

 شرق هلند 

  ی هلند مرکز 

 روتردام 

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

088-1691234  

088-9659009 

088-1677277 

088-744477 

rozeinblauw@politie.nl 

www.politie.nl/themas/roze-in-blauw 
 

  



Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp) 
 کند. یمترقبه کمک م ریو سوانح غ یحوادث جاده ا م،یجرا انینهاد به قربان نیا

 

 

Victim Pointer (Slachtofferwijzer) 
( ، تصادف، یخشونت )جنس انیموجود جهت کمک به قربان یها هنیاز گز یفهرست

 .کند یسرقت و بازماندگان افراد گم شده ارائه م

 

 

 Equator ادیبن

مبتال  انیناهجوبه پناهندگان و پ یروان یو مراقبت ها یارائه دهنده معالجات روانپزشک
 .یروح یها بیبه آس

 

 

 
 

 (GCA) انیپناهجو یمرکز درمان
 .انیپناهجو یبرا یعموم یپزشک یمراقبت ها

 انیاز قربان یبانیپشت

0900-0101 

09:00-17:00 

www.sla chtofferhulp.nl  

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

 info@slachtofferwijzer.nl 

www.sla chtofferwijzer.nl  

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

 

 

020-8407676 

09:00-17:00 

www.equa torfoundation.nl 

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

 

 

 یبهداشت یمراقبت ها

088-1122112 

 وزساعت شبانه ر 24 
www.g casielzoekers.nl 

  تلفن

 ی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

 

  



GGD  
 ریو سا یزشیآم یها یماریاز جمله مبارزه با ب ،یو نظارت بر بهداشت عموم جیترو

 .یعفون یها یماریب

Kruispost 
)رد شده(  انیخانمان و پناهجو یب ،یدرمان مهیبه افراد فاقد ب یارائه دهنده خدمات پزشک

 است. یپزشک عموم کیمزبور مشابه خدمات  یپزشک یدر آمستردام. مراقبت ها

 LOS ادیبن
 .یرقانونیغ نیاز مهاجر یبانیو پشت یمرکز اطالعات

 

CAK 
 نیپناهندگان و مهاجر یبرا یخدمات درمان نهیدر زم یو اطالعات یگذار استیسازمان س

 .یقانون ریغ

 ها( STD) یزش یآم یها ی مار یب

 5555822-020  آمستردام

 10:00-8:30  و 13:30-16:30 

www.ggd.nl | www.ggdghor.nl 

www.ggd.amsterdam.nl/infec tiezie

kten/soa-hiv- sense/ 

 

 

 

 

 

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

 

 

 

 یرقانونیندگان غپناه

Oudezijds Voorburgwal 129 

1012 EP Amsterdam 

 020 - 624 90 31  

www.kruispost.nl 

 ینشان
  

 تلفن 

 تیوب سا

 

010-7470156 

www.stic h tinglos.nl  

 تلفن 

 تیوب سا

 

0800-5028 

www.h etc ak.nl  

 تلفن 

 تیوب سا

 

 

  



Transvisie  
 نهیافراد در زم یپرسش ها یدر هلند که پاسخگو مارانیاز ب تیجهت حما یسازمان

 آنان است. یتیجنس تیهو

Transman  
عالقه  ریو سا نیشان، متخصص یزندگ کیشر ،یمردان ترا جنس یبرا ینترنتیا یمرکز

 جهت ارائه اطالعات مناسب. نیمندان. و همچن

  AMC  یو درمان یآموزش ،یپزشکمرکز 
 VUmc دانشگاه یپزشک مرکز

الزم به پناهندگان و  یطرف قرارداد در آمستردام که خدمات درمان یمارستانهایب

 .ندینما یارائه م یرقانونیغ نیمهاجر
 Meibergdreef 9, 1105 AZ  Amsterdam-Zuidoost 

020-5669111 

www.a mc .nl 

  AMCینشان

  تلفن

 تیوب سا

De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam 

020-4444444 

www.v um c.nl 

  VUmc ینشانا

  تلفن

 تیوب سا

 ها یترا جنس  ژهیو  یخدمات پزشک

info@transman.nl 

13:00-17:00 

www.tra nsman.nl 

  لیمیا ینشان

 ه: دوشنبه تا جمعی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

 030-4100203 

13:00-17:00 

www.tra nsvisie.nl 

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

 

  



Transgender Network Netherlands 
توانمند  یحام یو با سازمان ها گریکدیبا  یروابط افراد ترا جنس تیتقو یبرا یسازمان

 .ها یترا جنس یساز

 

COC Nederland  

Cocktail  
 .پناهندگان دگرباش است ییجهت راهنما یپروژه ا لیکاکت

  VU دانشگاه یتیمرکز پژوهش و درمان اختالالت جنس

 VUدانشگاه  یها در مرکز پزشک یترا جنس ژهیو یو درمان یقاتیبخش تحق
 

020-2050915 

www.tra nsgendernetwerk.nl 

  تلفن

 تیوب سا

 

020-444 0542 

 9:00-16:00 

www.v um c.nl/afdeling en/zorg cen

trum -v oor-g end er 

  تلفن

 : دوشنبه تا جمعهی ساعات کار 

 تیوب سا

 

 

 

 

 

 

COC Nederland 

Nieuwe herengracht 49, 1011 RN Amsterdam 

020-6234596 

info@ c oc.nl  

www.coc.nl 

  ینشان

 تلفن 

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

020-6234596 

www.c ocktailonline.nl  

  تلفن 

 تیوب سا

  



Pride & sport Amsterdam 
ها  نکیل یتمام تیسا نیدگرباشان. در ا ژهیو یورزش یاز مجموعه باشگاه ها یفهرست

مشترک  یها تیشود و فعال یداده م شیمزبور نما یباشگاه ها یها تیبه وب سا

 .ردیگ یمورد توجه قرار م یورزش

Gay Union Through Sports  
 ورزشکاران دگرباش و دفاع از منافع آنان. یوندیو هم پ یمنیا جیترو

Kouros Eindhoven 
خود به  قهیمملو از آرامش با افراد هم سل ییدگرباشان که در فضا یبرا یفرصت و امکان

 ورزش بپردازند.

Switchboard  
 از آنها. تیدگرباشان و حما لیگوش فرا دادن به مسا یبرا یمرکز

020-6236565 

14:00-18:00 

14:00-17:00 

info@switchboard.nl 

www.switc h board .coc.nl  

  تلفن

 : دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ی ساعات کار 

 : سه شنبه و شنبه ی ت کار ساعا

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

 ورزش

www.prid eandsport.amsterdam .nl تیوب سا 

 

020-6362932 

post@ g uts.nu 

www.guts.nu 

  تلفن

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

 

info@kouroseindhoven.nl 

www.kouroseind hov en.nl 

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

 

  



Nighttours  
 دگرباشان، باشگاه ها، سونا و هتل ها. یبرا یها، امکانات مسافرت دیپرا یگ یراهنما

B9  
دلیل .رهیدگرباشان از جمله باشگاه ها، کافه ها و غ یامکانات موجود برا یراهنما

 ..للمبادرات الصدیقة للمثلیین باإلضافة إلى معلومات عن النوادي اللیلیه، المقاهي، إلخ

Geen Flikker te Doen  
 دگرباشان در هلند. یبرا یسرگرمو  یحیتفر یکامل و به روز از برنامه ها یفهرست

I Amsterdam  
ها،  شگاهیجشنواره ها، نما نیدر مورد بهتر یهمراه با ارائه نکات یفرهنگ میتقو

 در آمستردام.                                                                     رهیو غ ،یگردشگر یجاذبه ها ،یو سرگرم حیتفر دادها،یرو

 یو سرگرم حیتفر 

info@geenflikkertedoen.nl 

www.g eenflikkertedoen.nl 

  لیمیا ینشان

 تیوب سا

 

 

I Amsterdam Store 

De Ruijterkade 28a-d, 1012 AA Amsterdam 
www.iamsterdam.com 

 ینشان
 

 تیوب سا

www.nig httours. com  تیوب سا 

wwww.b9 .nl 

نهیدر فهرست گز   ‘Mens’ دییرا انتخاب نما  

 تیوب سا

  



  



 

 راه را به
 من نشان

 بده


