تحذير :ھذه ھي ألسئلة المھمه لمكتب الفدرالي في جلسة االستماع
 .3ھل تنتمي إلى قبيلة معينة  /مجموعة عرقية معينة
 .4ھل تملك أوراق شخصية مثل ،جواز سفر او بطاقة ھوية؟
 .5لما األسباب التي ال يمكن تقديم أوراق الشخصية؟
 .6ھل لديك اوراق شخصية في وطنك على سبيل المثال،جواز سفر او بطاقة ھوية؟
 .7ھل تملك وثائق أخرى مثل شھادات ،شھادة الميالد أو رخصة القيادة.
 .8ھل لديك وثيقة اإلقامة  /تأشيرة لجمھورية ألمانيا االتحادية أو أي بلد آخر؟
 .9نريد آخر عنوان في وطنك.
 .10اسم العائله،اسمك،تاريخ و مكان الوالده،اسم الزوج/ة،تاريخ و مكان الزواج.
 .11ما ھو العنوان الزوج/ة؟
 .12ھل لديك اطفال؟
 .13ما ھو العنوان االوالد؟
 .14اسم االھل و عنوان السكن؟
 .15وھل لديك اقرباء او اخوة مغتربين؟
 .16ھل تساعد االقرباء في بالدك؟
 .17اسم الجد،تاريخ الميالد،مكان السكن؟
 .18ما ھي المدارس او الجامعات التي درست فيھا؟
 .19ما ھي مھنتك ؟
 .20ما المھنة التي تعمل بھا في الجمھورية االتحادية؟
 .21ھل خدمت الخدمة العسكرية؟
 .22ھل شاركت في المظاھرات أو أحداث أخرى ضد النظام في وطنك؟
 .23ھل كنت في وقت سابق في ألمانيا؟
 .24ھل تقدمت في طلب اللجوء في بلد اخر؟
 .25ھل منح احد افراد االسره حق االقامة في بلد اخر وھل يملك منزل؟
 .26ھل لديك اعتراضات أن يتم فحص الطلب اللجوء لك؟
 .27متى و كيف خرجت من وطنك ومتى دخلت االراضي االلمانيه وكيف وعلى اي بالد مريت؟
 .28متى دخلت الجمھورية ألمانيا االتحادية؟

 .29دخلت االراضي االلمانيه في شاحنة؟
 .30ھل سبق لك أن طلبت اللجوء من بلد آخر؟
 .31ھل لديك بصمات في بلد آخر ؟
 .32ھل لديك اقرباء في ألمانيا؟
 .33ھل كنت ناشطا سياسيا في بلدك؟
 .34لماذا غادرت المدينه؟
 .35لدى شريك/ت حياتك ،أخوة؟
 .36ما وظيفة الزوج؟
 .37ما ھي تكاليف الھجره؟
 .38من اين اتيت بتكاليف الھجره؟
 .39لماذا غدرت وطنك؟
 .40من ماذا يعيشون االھل في وطنك؟
 .41ماذا تتوقع ماذا.كان سيحصل لو ما غادرت بلدك؟
 .42ھل لديك اضافه على اقوالك؟
 .43يعيش أجدادك حتى اآلن؟ أين يعيشون وماذا كانت أسمائھم؟ ومتى توفي؟
 .44ھل لديك اقرباء في وطنك؟
 .45كيف تقيم وضعك المالي في وقت الھجره؟
 .46كان لديك جنسية أخرى ؟
 .47ھل سافرت من قبل ؟
 .48ھل عدت الى وطنك زيارة في وقت الھجره؟
 .49ھل لديك أي مشاكل مع السلطات أو الشرطة في وطنك؟
 .50ماذا تتوقع ان يحصل في حال الرجوع الى بلدك؟
 .51عندما انھم يتعرضون لالضطھاد في وطنھم كما ھو لتوضيح أن تم رفض طلبات لجوئھم في دول أخرى؟
 .52إذا كانوا ال يستطيعون العيش في منطقتھم ،لماذا ال يمكن أن يستقر في منطقة أخرى من بالدھم
 .53ھل ستقدم اسباب اخرى لالطفال لقبول اللجوء ام ھي نفس االسباب؟
 .54ھل تقدمت بطلب المساعده من الشرطة في بلدك؟
 .55ھل لديك اسباب معينه تمنعك من الرجوع الى بلدك؟

