
أنت الذي تتخذ القرار بشأن أمور حياتك.

هل أنت مهدد عىل الزواج باإلكراه أو التخيل عنك يف 
الخارج؟ تقرأ أدناه ما ميكن فعله لتفادي ذلك. وما 

ميكنك فعله إذا حصل ذلك. 

ما هو الزواج باإلكراه؟
الزواج هو خطوة كبرية يف حياتك. الشخص الذي ستتزوج به، 
يجب أن تتمكن من اختياره بنفسك. بعض الشباب والرجال 

والنساء الشباب ال يتمتعون بالحرية يف اختيار رشيك حياتهم. 
يبحث الوالدان و/أو العائلة عن مرشح 
ويجربونهم عىل الزواج بذلك الشخص. 

ويكون ذلك أحيانا بالكالم فقط 
وبالتهديدات واالبتزاز والعنف أيضا 

أحيانا أخرى. يسمى ذلك اإلجبار عىل 
الزواج وذلك ما يعاقب عليه القانون. 

ما هو التخيل؟ 
افرض أنك تذهب يف إجازة أو يف زيارة 
عائلية إىل الخارج وال يُسمح لك فجأة 
بالعودة إىل هولندا. أو يتم وضعك يف 

هولندا عىل منت طائرة. يجب عليك قطع 
جميع اتصاالتك يف هولندا. يجد الوالدان 

أو العائلة أو الزوج أن من األفضل أن 
تبقى يف الخارج تحت رقابة العائلة أو 

يف مدرسة داخلية صارمة. يتم أخذ جواز 
السفر وترصيح اإلقامة وبطاقة البنك 

منك. يتم الضغط عليك بشكل كبري ليك 
تتعاون عىل ذلك. يسمى ذلك بالتخيل. 

يعترب ذلك عنفا أرسيا. 

كنت قد عدت إىل هولندا أم ال. اتفق معه)ا( أيضا عىل األشياء 
التي يجب القيام بها يف حالة عدم عودتك. وذلك مثل االتصال 

 باملركز الوطني لقضايا الزواج باإلكراه والتخيل
 Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang  

en Achterlating )LKHA(0

إن LKHA هو مؤسسة مركزية يف هولندا تقدم لك املساعدة 
إذا تم إجبارك يف الخارج عىل الزواج أو تم التخيل عنك. يعترب 

مقدمو املساعدة خرباء ويتمتعون بخربة كبرية. 

ما الذي ميكنك فعله إذا كنت )ال تزال( يف هولندا؟

األمان
إذا اتخذت املبادرة واتصلت مبقدمي املساعدة، افعل ذلك يف اللحظة 
التي تكون فيها متأكدا من عدم تصنُّت شخص آخر عليك. ال تخاطر 

بشكل غري رضوري. 

تحدث حول ذلك
تحدث مع صديق)ة( قريب منك أو شخص من محيطك تثق به 

واخربهم باألشياء التي تخشاها. ميكن أيضا أن يكون ذلك الشخص 
طبيب العائلة أو مدرس أو رمبا مدرب أو املساعد االجتامعي يف الحي. 

انتبه: يف حالة حدوث 
حالة طارئة أو شعور 
شديد بعدم األمان، 

اتصل دامئا بالرقم 112!

هل تعرف ضحايا؟ هل تعرف شخصا من العائلة أو صديقة أو أحدا من 
معارفك الذي ميكن أن يكون/يصبح ضحية للزواج باإلكراه أو التخيل؟ 

اتصل عندئذ بـ LKHA لطلب املساعدة. 

كن حذرا. تعرف مبكرا عىل اإلشارات

غالبا ما تكون هناك إشارات تدل عىل أن هناك خطة يتم 
وضعها لإلجبار عىل الزواج او التخيل. فجأة، يصبح والداك 
أو عائلتك مثال أكرث رصامة. مل يُعد يُسمح لك بفعل أشياء 
معينة)الخروج، الخروج للسهر، العمل، مخالطة األصدقاء( 

ويجب عليك بالذات فعل أشياء أخرى )البقاء يف املنزل، 
ارتداء مالبس “محتشمة” أو الحجاب(. 

تكون هناك أحيانا توترات أو مشاكل فجأة يف العائلة. 
تتفاجئ أحيانا بأن عليك الذهاب معهم يف إجازة أو زيارة 
إىل الخارج. أو يتم تهديدك بالتخيل أو اإلجبار عىل الزواج. 

خذ مثل هذه اإلشارات عىل محمل الجد. إذا كنت تُشك بأن 
هناك يشء يتم تدبريه، قم يف هذه الحالة بطلب املساعدة. 

كام ميكنك دامئا االتصال بشكل مجهول الهوية مبقدمي 
 Veilig Thuis املساعدة التابعني ملؤسسة فايلخ تاوس

 .www.veiligthuis.nl 0)0800200( أو إجراء دردشة عرب

ميكن كذلك إجراء دردشة مع موظفني محل ثقة تابعني لـِ 
 Sterk أو ستريك هاوس chatmet.fier.nl عرب Fier ”فري“

 .www.sterkhuis.nl/contact عرب Huis

ابق يف هولندا
حاول البقاء يف هولندا. هل تعتقد أنك معرض لخطورة؟ اطلب 

املساعدة يف هولندا قبل أن تغادر. 

اجعل عودتك ممكنة
هل السفر إىل الخارج أمر ال مفر منه؟ 

اتخذ عندئذ إجراءات يف األسابيع قبل املغادرة لجعل العودة 
الحقا إىل هولندا ممكنة.

سجل أرقام هواتف املؤسسات املقدمة للمساعدة   • 
والشخص الذي تثق به يف هاتفك الجوال. احتفظ باألرقام   

يف كالود Cloud أو اكتبها يف ورقة، قصد الرجوع إليها    
يف حالة تجريدك من هاتفك. ميكنك كذلك إرسالها بالربيد    

اإللكرتوين إىل بريد إلكرتوين رسي.   
أو خذ معك هاتفا ثانيا يف حقيبتك أو رشيحة مسبقة    •

الدفع مع رصيد كاف مخصصة لالتصال بهولندا. وخبئها    
بشكل جيد.   

قم بتنزيل ReisApp من وزارة الشؤون الخارجية مع بيانات   • 
االتصال الخاصة بالسفارات الهولندية.   

قم بأخذ نسخة أو صورة لجواز سفرك أو ترصيح إقامتك   • 
وأرسلها بالربيد اإللكرتوين إىل نفسك. وخذ النسخة    

املطبوعة معك أيضا. إذا تم أخذ جواز سفرك منك، تكون    
جميع البيانات بالرغم من ذلك بحوزتك. تستطيع السفارة    

عندئذ ترتيب وثائق سفر لك بشكل أرسع.  
أرسل كذلك بياناات األخرى بالربيد اإللكرتوين: العناوين    • 

وبيانات الرحلة الجوية وصورة شخصية حديثة ورقم    
 .)BSN( التسجيل الوطني  

خذ معك بعض املال وخبئه بشكل جيد.  •

تحدث قبل الرحلة مع شخص تثق به. وأخربه حول قلقك 
وامنحه جميع تفاصيل رحلة الطائرة واإلقامة ورحلة العودة 
بالطائرة املخطط لها. حيث ميكنه/ميكنها الحقا التأكد ما إذا 

املساعدة يف هولندا 
مؤسسة فايلخ تاوس: 08002000  •

يف حاالت الطوارئ )يف هولندا(: 112  •

املساعدة يف الخارج
وزارة الخارجية 24\7 )اتصال هاتفي(: 31247247247+  •

وزارة الخارجية 24\7 )واتساب(: 31682837796+  •
املركز الوطني لقضايا الزواج باإلكراه والتخيل: 31703454319+  •

ما الذي ميكنك القيام به إذا كنت يف الخارج؟ 

األمان قبل كل يشء
احرص جيدا عىل أمنك وال تتصل بالسفارة أو مبقدمي املساعدة 

يف هولندا إال يف اللحظة التي تكون فيها متأكدا من أن ال أحد 
يتنصت عليك. ال تخاطر بشكل غري رضوري. 

السفارة الهولندية
اتصل بالسفارة الهولندية يف البلد الذي يتم فيه إجبارك عىل 

 البقاء. ميكنك إدخال اسم البلد عىل موقع 
www.nederlandwereldwijd.nl لالتصال بالسفارة أو 

القنصلية. 
 

 كام تجد بيانات التواصل لجميع السفارات الهولندية يف 
ReisApp. وميكنك تنزيله من App Store الخاص بـ Apple أو 

 .Google Play Store

عند االتصال بالسفارة أبلغ دامئا بشكل واضح ما يحدث لك 
وأنك تتعرض لإلجبار عىل الزواج أو التخيل. يتم عندئذ تقديم 
املساعدة املناسبة لك. اتصل دامئا أوال بالهاتف أو أرسل رسالة 

بريد إلكرتوين لتحديد موعد. بذلك تكون متأكدا من أن 
السفارة مفتوحة.

يختلف كل وضع عن اآلخر. لذلك يجب البحث بشكل جيد 
عن الخطة األفضل واألكرث أمانا للعودة. كن حذرا فيام تقوم به 
وال تهرب بدون ترتيب. ميكن لذلك أن يساهم يف تعقيد األمر 

أكرث. لدى LKHA والسفارة خربة يف التعامل مع التخيل والزواج 
باإلكراه. من األفضل أن تتبع إرشاداتهام. 

ما بعد العودة
إذا عدت إىل هولندا مبساعدة LKHA، يقوم املركز برتتيب إيواء 
مؤقت لك. يقوم LKHA بعد ذلك بتسليم الرعاية إىل مقدمي 

املساعدة يف مكان سكنك الجديد. إال أن مراقبة ما إذا كان 
التهديد قد انتهى نهائيا وما إذا كنت تتلقى املساعدة التي 

تحتاجها ستستمر ملدة سنة ونصف. 

األطر
LKHA: تلقي املساعدة والنصيحة من الخرباء

يعترب املركز الوطني لقضايا الزواج باإلكراه والتخيل 
)LKHA( مؤسسة مركزية يف هولندا للمساعدة عىل منع 

الزواج باإلكراه و/أو التخيل. يعترب مقدمو املساعدة خرباء 
ويتمتعون بخربة كبرية. إذا بقيت يف الخارج رغام عنك، 

يساعدك LKHA عندئذ يف تنظيم العودة. 

حق اإلقامة يف هولندا
ميكن أن يساعدك LKHA يف العودة إىل هولندا إن كنت 

تحمل الجنسية الهولندية أو كان لديك ترصيح إقامة 
ساري املفعول. وكذلك إن كنت تحمل ترصيح إقامة 

مرتبط برشيك الحياة، ميكنك تقديم بالغ لدى السفارة أو 
LKHA. ال تخف من الترصيح بأنه تم التخيل عنك. ال يتم 
سحب ترصيح إقامتك بال سبب. عند العودة إىل هولندا، 

ميكنك طلب ترصيح إقامة مستقل و عىل أساس الظروف 
ميكن أن يكون لك الحق يف الحصول عليه. 

هل تزوجت ضد رغبتك؟
هل تم التخيل عنك يف الخارج؟

هل تخىش حدوث ذلك؟

إذا مل تتمكن من التواصل مع السفارة أو كنت تفضل االتصال 
هاتفيا يف املساء أو أثناء نهاية األسبوع؟ استخدم رقم 24/7 

الخاص بوزارة الشؤون الخارجية: 31247247247+. 
أو رقم واتساب 24/7 : 31682837796+. انتبه: ال ميكنك 

االتصال هاتفيا أو إرسال رسائلة نصية sms عىل هذا الرقم. 
إذا مل تكن هناك سفارة هولندية يف البلد الذي أنت فيه؟ اتصل 

عندئذ بالرقم املخصص 24/7. 

مقدمو املساعدة يف هولندا
ميكنك أيضا االتصال مبارشة مبقدمي املساعدة التابعني لـِ 

 LKHA عىل الرقم: 31703454319+ أو 
 .LKHA@veiligthuishaaglanden.nl

ما الذي تقوم به السفارة؟
تتأكد السفارة أوال من أنك تحمل الجنسية الهولندية أو ترصيح 
إقامة ساري املفعول. بعد ذلك فقط ميكن للسفارة تقديم بالغ 
باإلجبار عىل الزواج أو التخيل لدى LKHA. ال يحدث اي يشء 
بدون موافقتك. كيف ستتطور األمور، راجع إىل الوضع الحايل. 

ميكن للسفارة مثال أن تحاول إيجاد مكان إيواء مؤقت لك 
واستخراج وثاثق سفر جديدة ليك تستطيع العودة إىل هولندا. 

ما الذي يقوم به LKHA بعد التوصل بالبالغ؟
يقوم مقدم املساعدة من LKHA باالتصال بك. ويبحث املشكل 

معك بالضبط. إذا تم إجبارك عىل الزواج أو تم التخيل عنك، 
يساعدك LKHA مع وزارة الشؤون الخارجية عىل العودة إىل 

هولندا. 

http://www.sterkhuis.nl/contact/
https://veiligthuis.nl/
https://chatmet.fier.nl/
https://chatmet.fier.nl/


املساعدة يف هولندا 
مؤسسة فايلخ تاوس: 08002000  •

يف حاالت الطوارئ )يف هولندا(: 112  •

املساعدة يف الخارج
وزارة الخارجية 24\7 )اتصال هاتفي(: 31247247247+  •

وزارة الخارجية 24\7 )واتساب(: 31682837796+  •
املركز الوطني لقضايا الزواج باإلكراه والتخيل: 31703454319+  •

ما الذي ميكنك القيام به إذا كنت يف الخارج؟ 

األمان قبل كل يشء
احرص جيدا عىل أمنك وال تتصل بالسفارة أو مبقدمي املساعدة 

يف هولندا إال يف اللحظة التي تكون فيها متأكدا من أن ال أحد 
يتنصت عليك. ال تخاطر بشكل غري رضوري. 

السفارة الهولندية
اتصل بالسفارة الهولندية يف البلد الذي يتم فيه إجبارك عىل 

 البقاء. ميكنك إدخال اسم البلد عىل موقع 
www.nederlandwereldwijd.nl لالتصال بالسفارة أو 

القنصلية. 
 

 كام تجد بيانات التواصل لجميع السفارات الهولندية يف 
ReisApp. وميكنك تنزيله من App Store الخاص بـ Apple أو 

 .Google Play Store

عند االتصال بالسفارة أبلغ دامئا بشكل واضح ما يحدث لك 
وأنك تتعرض لإلجبار عىل الزواج أو التخيل. يتم عندئذ تقديم 
املساعدة املناسبة لك. اتصل دامئا أوال بالهاتف أو أرسل رسالة 

بريد إلكرتوين لتحديد موعد. بذلك تكون متأكدا من أن 
السفارة مفتوحة.

يختلف كل وضع عن اآلخر. لذلك يجب البحث بشكل جيد 
عن الخطة األفضل واألكرث أمانا للعودة. كن حذرا فيام تقوم به 
وال تهرب بدون ترتيب. ميكن لذلك أن يساهم يف تعقيد األمر 

أكرث. لدى LKHA والسفارة خربة يف التعامل مع التخيل والزواج 
باإلكراه. من األفضل أن تتبع إرشاداتهام. 

ما بعد العودة
إذا عدت إىل هولندا مبساعدة LKHA، يقوم املركز برتتيب إيواء 
مؤقت لك. يقوم LKHA بعد ذلك بتسليم الرعاية إىل مقدمي 

املساعدة يف مكان سكنك الجديد. إال أن مراقبة ما إذا كان 
التهديد قد انتهى نهائيا وما إذا كنت تتلقى املساعدة التي 

تحتاجها ستستمر ملدة سنة ونصف. 

األطر
LKHA: تلقي املساعدة والنصيحة من الخرباء

يعترب املركز الوطني لقضايا الزواج باإلكراه والتخيل 
)LKHA( مؤسسة مركزية يف هولندا للمساعدة عىل منع 

الزواج باإلكراه و/أو التخيل. يعترب مقدمو املساعدة خرباء 
ويتمتعون بخربة كبرية. إذا بقيت يف الخارج رغام عنك، 

يساعدك LKHA عندئذ يف تنظيم العودة. 

حق اإلقامة يف هولندا
ميكن أن يساعدك LKHA يف العودة إىل هولندا إن كنت 

تحمل الجنسية الهولندية أو كان لديك ترصيح إقامة 
ساري املفعول. وكذلك إن كنت تحمل ترصيح إقامة 

مرتبط برشيك الحياة، ميكنك تقديم بالغ لدى السفارة أو 
LKHA. ال تخف من الترصيح بأنه تم التخيل عنك. ال يتم 
سحب ترصيح إقامتك بال سبب. عند العودة إىل هولندا، 

ميكنك طلب ترصيح إقامة مستقل و عىل أساس الظروف 
ميكن أن يكون لك الحق يف الحصول عليه. 

هل تزوجت ضد رغبتك؟
هل تم التخيل عنك يف الخارج؟

هل تخىش حدوث ذلك؟

إذا مل تتمكن من التواصل مع السفارة أو كنت تفضل االتصال 
هاتفيا يف املساء أو أثناء نهاية األسبوع؟ استخدم رقم 24/7 

الخاص بوزارة الشؤون الخارجية: 31247247247+. 
أو رقم واتساب 24/7 : 31682837796+. انتبه: ال ميكنك 

االتصال هاتفيا أو إرسال رسائلة نصية sms عىل هذا الرقم. 
إذا مل تكن هناك سفارة هولندية يف البلد الذي أنت فيه؟ اتصل 

عندئذ بالرقم املخصص 24/7. 

مقدمو املساعدة يف هولندا
ميكنك أيضا االتصال مبارشة مبقدمي املساعدة التابعني لـِ 

 LKHA عىل الرقم: 31703454319+ أو 
 .LKHA@veiligthuishaaglanden.nl

ما الذي تقوم به السفارة؟
تتأكد السفارة أوال من أنك تحمل الجنسية الهولندية أو ترصيح 
إقامة ساري املفعول. بعد ذلك فقط ميكن للسفارة تقديم بالغ 
باإلجبار عىل الزواج أو التخيل لدى LKHA. ال يحدث اي يشء 
بدون موافقتك. كيف ستتطور األمور، راجع إىل الوضع الحايل. 

ميكن للسفارة مثال أن تحاول إيجاد مكان إيواء مؤقت لك 
واستخراج وثاثق سفر جديدة ليك تستطيع العودة إىل هولندا. 

ما الذي يقوم به LKHA بعد التوصل بالبالغ؟
يقوم مقدم املساعدة من LKHA باالتصال بك. ويبحث املشكل 

معك بالضبط. إذا تم إجبارك عىل الزواج أو تم التخيل عنك، 
يساعدك LKHA مع وزارة الشؤون الخارجية عىل العودة إىل 

هولندا. 

أنت الذي تتخذ القرار بشأن أمور حياتك.

هل أنت مهدد عىل الزواج باإلكراه أو التخيل عنك يف 
الخارج؟ تقرأ أدناه ما ميكن فعله لتفادي ذلك. وما 

ميكنك فعله إذا حصل ذلك. 

ما هو الزواج باإلكراه؟
الزواج هو خطوة كبرية يف حياتك. الشخص الذي ستتزوج به، 
يجب أن تتمكن من اختياره بنفسك. بعض الشباب والرجال 

والنساء الشباب ال يتمتعون بالحرية يف اختيار رشيك حياتهم. 
يبحث الوالدان و/أو العائلة عن مرشح 
ويجربونهم عىل الزواج بذلك الشخص. 

ويكون ذلك أحيانا بالكالم فقط 
وبالتهديدات واالبتزاز والعنف أيضا 

أحيانا أخرى. يسمى ذلك اإلجبار عىل 
الزواج وذلك ما يعاقب عليه القانون. 

ما هو التخيل؟ 
افرض أنك تذهب يف إجازة أو يف زيارة 
عائلية إىل الخارج وال يُسمح لك فجأة 
بالعودة إىل هولندا. أو يتم وضعك يف 

هولندا عىل منت طائرة. يجب عليك قطع 
جميع اتصاالتك يف هولندا. يجد الوالدان 

أو العائلة أو الزوج أن من األفضل أن 
تبقى يف الخارج تحت رقابة العائلة أو 

يف مدرسة داخلية صارمة. يتم أخذ جواز 
السفر وترصيح اإلقامة وبطاقة البنك 

منك. يتم الضغط عليك بشكل كبري ليك 
تتعاون عىل ذلك. يسمى ذلك بالتخيل. 

يعترب ذلك عنفا أرسيا. 

كنت قد عدت إىل هولندا أم ال. اتفق معه)ا( أيضا عىل األشياء 
التي يجب القيام بها يف حالة عدم عودتك. وذلك مثل االتصال 

 باملركز الوطني لقضايا الزواج باإلكراه والتخيل
 Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang  

en Achterlating )LKHA(0

إن LKHA هو مؤسسة مركزية يف هولندا تقدم لك املساعدة 
إذا تم إجبارك يف الخارج عىل الزواج أو تم التخيل عنك. يعترب 

مقدمو املساعدة خرباء ويتمتعون بخربة كبرية. 

ما الذي ميكنك فعله إذا كنت )ال تزال( يف هولندا؟

األمان
إذا اتخذت املبادرة واتصلت مبقدمي املساعدة، افعل ذلك يف اللحظة 
التي تكون فيها متأكدا من عدم تصنُّت شخص آخر عليك. ال تخاطر 

بشكل غري رضوري. 

تحدث حول ذلك
تحدث مع صديق)ة( قريب منك أو شخص من محيطك تثق به 

واخربهم باألشياء التي تخشاها. ميكن أيضا أن يكون ذلك الشخص 
طبيب العائلة أو مدرس أو رمبا مدرب أو املساعد االجتامعي يف الحي. 

انتبه: يف حالة حدوث 
حالة طارئة أو شعور 
شديد بعدم األمان، 

اتصل دامئا بالرقم 112!

هل تعرف ضحايا؟ هل تعرف شخصا من العائلة أو صديقة أو أحدا من 
معارفك الذي ميكن أن يكون/يصبح ضحية للزواج باإلكراه أو التخيل؟ 

اتصل عندئذ بـ LKHA لطلب املساعدة. 

كن حذرا. تعرف مبكرا عىل اإلشارات

غالبا ما تكون هناك إشارات تدل عىل أن هناك خطة يتم 
وضعها لإلجبار عىل الزواج او التخيل. فجأة، يصبح والداك 
أو عائلتك مثال أكرث رصامة. مل يُعد يُسمح لك بفعل أشياء 
معينة)الخروج، الخروج للسهر، العمل، مخالطة األصدقاء( 

ويجب عليك بالذات فعل أشياء أخرى )البقاء يف املنزل، 
ارتداء مالبس “محتشمة” أو الحجاب(. 

تكون هناك أحيانا توترات أو مشاكل فجأة يف العائلة. 
تتفاجئ أحيانا بأن عليك الذهاب معهم يف إجازة أو زيارة 
إىل الخارج. أو يتم تهديدك بالتخيل أو اإلجبار عىل الزواج. 

خذ مثل هذه اإلشارات عىل محمل الجد. إذا كنت تُشك بأن 
هناك يشء يتم تدبريه، قم يف هذه الحالة بطلب املساعدة. 

كام ميكنك دامئا االتصال بشكل مجهول الهوية مبقدمي 
 Veilig Thuis املساعدة التابعني ملؤسسة فايلخ تاوس

 .www.veiligthuis.nl 0)0800200( أو إجراء دردشة عرب

ميكن كذلك إجراء دردشة مع موظفني محل ثقة تابعني لـِ 
 Sterk أو ستريك هاوس chatmet.fier.nl عرب Fier ”فري“

 .www.sterkhuis.nl/contact عرب Huis

ابق يف هولندا
حاول البقاء يف هولندا. هل تعتقد أنك معرض لخطورة؟ اطلب 

املساعدة يف هولندا قبل أن تغادر. 

اجعل عودتك ممكنة
هل السفر إىل الخارج أمر ال مفر منه؟ 

اتخذ عندئذ إجراءات يف األسابيع قبل املغادرة لجعل العودة 
الحقا إىل هولندا ممكنة.

سجل أرقام هواتف املؤسسات املقدمة للمساعدة   • 
والشخص الذي تثق به يف هاتفك الجوال. احتفظ باألرقام   

يف كالود Cloud أو اكتبها يف ورقة، قصد الرجوع إليها    
يف حالة تجريدك من هاتفك. ميكنك كذلك إرسالها بالربيد    

اإللكرتوين إىل بريد إلكرتوين رسي.   
أو خذ معك هاتفا ثانيا يف حقيبتك أو رشيحة مسبقة    •

الدفع مع رصيد كاف مخصصة لالتصال بهولندا. وخبئها    
بشكل جيد.   

قم بتنزيل ReisApp من وزارة الشؤون الخارجية مع بيانات   • 
االتصال الخاصة بالسفارات الهولندية.   

قم بأخذ نسخة أو صورة لجواز سفرك أو ترصيح إقامتك   • 
وأرسلها بالربيد اإللكرتوين إىل نفسك. وخذ النسخة    

املطبوعة معك أيضا. إذا تم أخذ جواز سفرك منك، تكون    
جميع البيانات بالرغم من ذلك بحوزتك. تستطيع السفارة    

عندئذ ترتيب وثائق سفر لك بشكل أرسع.  
أرسل كذلك بياناات األخرى بالربيد اإللكرتوين: العناوين    • 

وبيانات الرحلة الجوية وصورة شخصية حديثة ورقم    
 .)BSN( التسجيل الوطني  

خذ معك بعض املال وخبئه بشكل جيد.  •
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وامنحه جميع تفاصيل رحلة الطائرة واإلقامة ورحلة العودة 
بالطائرة املخطط لها. حيث ميكنه/ميكنها الحقا التأكد ما إذا 
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