 25سواالت از جريان مصاحبه )اتنرويو(
 .1شما به چند لسان تسلت داريد /به جز آنھای که قبالً ذکر گرديده.
 .2آيا شما تابعيت کدام کشور ديگر را داريد؟
 .3آيا شما مربوط به کدام گروه و يا قبيله خاص ھستيد؟
 .4آيا شما ميتوانيد کدام يکی از اسناد ھای تان را از قبيل پاسپورت ،تذکره و يا کدام اسناد مربوط به ھويت
شما ميشود ارائه کنيد؟
 .5نظر به کدام دليل شما نميتوانيد اسناد ھای خودرا ارائه کنيد؟
 .6آيا شما کدام يکی از اسناد ھای از قبيل پاسپورت ،تذکره و يا کدام اسناد مربوط به ھويت شما ميشود در
مملکت خود داريد؟
 .7آيا شما ميتوانيد کدام يکی از اسناد ھای تان را از قبيل شھادتنامه ،اسناد تولد ،اسناد از دوره خدمات
نظامی ،و يا اليسنس راننده گی که مربوط به شما ميشود ارائه کنيد؟
 .8آيا شما اجازه اقامت از طرف دولت فدرال آلمان و يا کدام کشور ديگر را داريد؟
 .9لطفاً آخرين آدرس خانه تان را از مملکت خود بگويد.
 .10لطفاً نام فاميلی خود را بگويد ،در صورت ممکن نام خانوادگی خانم تانرا قبل از ازدواج بگويد ،نام،
تاريخ و محل تولد خانم تان را بگويد ،محل و تاريخ ازدواج تان را بگويد.
 .11آدرس خانم/شوھر شما )در صورتيکه خانم/شوھر ديگر در مملکت خود زندگی نميکنند لطفا ً آدرس دقيق
شان را بگويد( چيست؟
 .12آيا شما اطفال داريد )لطف نموده ھمه شان را با نام فاميلی ،نام اصلی ،تاريخ و محل تولد شان بيان کنيد(
 .13آدرس اطفال شما )در صورتيکه اطفال شما ديگر در مملکت خود زندگی نميکنند لطفاً آدرس دقيق شان
را بگويد( چيست؟
 .14لطفاً نام ،نام فاميلی والدين و آدرس شان را بگويد.
 .15آيا خواھر ،برادر ،پدرکالن و مادرکالن ،کاکا ،ماما ،خاله ،عمه شما خارج از کشور اصلی شما زندگی
ميکند؟
 .16آيا شما فاميل تان را کمک مالی ميکنيد؟
 .17لطفاً اطالعات شخصی پدرکالن )پدری( خودرا بگوئيد.
 .18در کدام مکتب و يا پوھنتون شما تحصيل کرديد؟
 .19کدام مسلک را آموخته ايد و بار اخير در کدام مرجعه ايفاء وظيفه نموديد؟
 .20شغل و يا مسلک شما در آلمان چيست؟
 .21آيا شما عسکری کرديد؟
 .22آيا شما در مملکت خود در مقابل رژيم وقت کدام تظاھرات و يا در تظاھرات شرکت کرديد؟
 .23آيا شما قبالً در آلمان بوديد؟
 .24آيا شما قبالً درخواست پناھندگی در کدام شھر و يا مملکت ديگر داده ايد )که شما را منحيث
ريفيوجی/پناھنده شناخته باشد( و يا درخواست پناھندگی شما قبول شده باشد؟
 .25آيا درخواست پناھندگی ديگر از عضو خانواده شما در کدام کشور ديگر قبول شده است؟ و آيا آن کشور
جای قانونی ايشان ميباشد؟
 .26آيا شما در مورد پوروسه دوسيه تان در اين کشور کدام اعتراض داريد؟
 .27لطفاً بگويد که چطور و چی وقت به آلمان آمده ايد ،چطور و چی وقت کشور تانرا ترک کرده ايد ،از
طريق کدام راه و از طريق کدام کشور ھا وارد آلمان شده ايد؟
 .28چی وقت داخل آلمان شده ايد؟
 .29آيا شما توسط موتر الری وارد آلمان شده ايد؟
 .30آيا شما قبالً به کدام کشور ديگر درخواست پناھندگی داده ايد؟
 .31آيا ھويت شما در کشور ديگر شناسايی شده است؟
 .32آيا خويشاوندان شما در آلمان زندگی ميکنند؟
 .33آيا شما عضو فعال سياسی در کشور خود ھستيد؟
 .34دليل آمدن شما )شوھر/خانم شما( به آلمان چيست که شما کشور تان را ترک نموده ايد؟

 .35آيا ھمسر ) شريک زندگی( شما خواھر و برادر دارد؟
 .36شوھر شما چی شغلی داشت و مصارف زندگی خودرا از کجا تامين ميکرديد؟
 .37چی مقدار حزينه کرده ايد تا کشور تانرا ترک نموديد؟
 .38پول را از کجا دريافت کرديد؟
 .39چی باعث شد که کشور تانرا ترک کرديد؟
 .40فاميل شما چطور زندگی شان را در کشور خود سپری ميکنند؟
 .41چی اتفاق می افتاد اگر شما در کشور خودتان زندگی تان ادامه ميداديد ؟
 .42آيا شما ميخواھيد چيزی ديگری را دراين دوسيه اضافه کنيد؟

