مصاحبه در دفتر فدرال برای مھاجرت و پناھنگان
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سوال  :1غير از لسان ھای معلوم ،شما به کدام لسان ديگر يا به لھجۀ ديگر صحبت ميکنيد؟
سوال  :2آيا شما تابعيت کشور ھای ديگر را داريد يا در گذشته داشته ايد؟
سوال  :3آيا شما عضويت کدام قبيله يا جمعيت نژادی را داريد؟
سوال  :4ميتوانيد اسناد ھوئيت مانند پاسپورت ،سند عوضی پاسپورت ،يا کارت ھوئيت تان را نشان دھيد؟
سوال  :5آيا شما اسنادھوئيتمانندپاسپورت،سندعوضيپاسپورت،ياکارتھوئيت در کشور تان داشتيد؟
سوال  :6برای چی دليل شما نميتوانيد اسناد ھوئيت تان را فراھم کنيد؟
سوال  :7ميتوانيد کدام سند ديگر )مانند شھادت نامه ھا ،تصديق والدت ،پاسپورت نظامی ،جواز سير(
را فراھم کنيد؟
سوال  :8آيا اجازۀ اقامت/ويزه برای جمھوری فدرال آلمان يا کدام کشور ديگر را داريد يا در گذشته
داشته ايد؟
سوال  :9لطفا ً آخرين آدرس رسمی تان را در کشور اصلی تان برايم بدھيد .آيا تا زمان ترک تان در
آنجا بوديد؟ اگر نخير ،پس کجا بوده ايد؟
سوال  :10لطفا ً تخلص تان را ،در صورت الزم نام در زمان تولد شدن ،اسم ،تاريخ و محل تولد
شوھر/خانم تان و ھمچنان تاريخ ازدواج تان را برايم بدھيد .آيا ميتوانيد ثبوت فراھم کنيد يا بعداً آن را
تسليم کنيد؟
ً
سوال  :11آدرس شوھر/خانم تان چيست )اگر شوھر/خانم تان در کشور اصلی نيست ،لطفا آخرين
آدرس اش را در آنجا و ھمچنان آدرس کنونی اش را فراھم کنيد(؟
آياميتوانيدثبوتفراھمکنيديابعداًآنراتسليمکنيد؟
سوال  :12آيا اطفال داريد )لطفا ً معلومات در بارۀ ھمۀ آنھا ،به شمول آن که بالغ ھستند ،ھمراه با
تخلص شان ،نام شان ،تاريخ و محل تولد شان فراھم کنيد(؟
آياميتوانيدثبوتفراھمکنيديابعداًآنراتسليمکنيد؟
سوال  :13آدرس آنھا چيست )اگر در کشور اصلی نيستند ،لطفا ً آخرين آدرس شان را در آنجا و
ھمچنان آدرس کنونی شان را فراھم کنيد(؟
سوال  :14لطفا ً تخلص ،نام و آدرس والدين تان را برايم بدھيد.
سوال  :15آيا شما خوار يا برادر ،پدرکالن يا مادرکالن ،کاکاھا/ماماھا يا عمه ھا/خاله ھا داريد که
بيرون از کشورتان زندگی ميکنند؟
سوال  :16آيا کدام عقارب ديگر داريد که در کشور اصلی تان زندگی ميکند؟
سوال  :17معلومات شخصی پدر کالن پدری تان چيست؟
سوال  :18به کدام مکاتب/پوھنتون ھا شما رفته ايد؟
سوال  :19در کدام رشته شما درس خوانده ايد؟ آخرين کارفرمای شما کی بود؟ آيا شما شغل آزاد داشتيد؟
سوال  :20آيا شما شامل دورۀ خدمت عسکری ھستيد؟
سوال  :21آيا شما در گذشته به آلمان آمده ايد؟
سوال  :22آيا شما بخاطر پناه يا شناسايی به مثابۀ پناھنده در کشور ديگر درخواست کرده ايد ،و آيا
برای شما چنين شناسايی اعطاء شده يا خير؟
سوال  :23آيا کدام عضو فاميل تان برای تحفظ پناھنده در کشور ديگر درخواست نموده ،آيا برای
شان کدام تحفظ فراھم شده ،يا در آنجا اقامت رسمی دارد؟
سوال  :24آيا شما کدام اعتراض داريد که درخواست پناھندگی شما در آلمان صورت ميگيرد؟
سوال  :25لطفا ً تشريح کنيد که چطور و چی وقت شما به آلمان آمديد .تشريح کنيد که چی وقت و از
کدام راه شما کشور اصلی تان را ترک کرديد ،از کدام کشور ھا عبور کرديد و چطور شما داخل
اروپا و آلمان شديد!

