
نلست سواالت مصاحبه مهاجرین و پناهندگا  

لدر اداره فدرا  

د؟یتعلق دار یا طائفه خاصیا شما به قوم ی. آ3  

د؟یا گذرنامه ارائه دهی،پاسپورت ویی،کارت شناسایید مدرک شناسایتوان یا شما می. آ4  

د؟یارائه ده یید مدرک شناسایوانت یل شما نمی. به چه دل5  

د؟یا گذرنامه داشتی،پاسپورت یی،کارت شناسا ییا شما در کشور خود مدرک شناسای. آ6  

د؟یارائه ده یگرید ییا مدرک شناسایتولد و  ینامه،گواهیگر مثل گواهید مدرک دیتوان یا می. آ7  

د؟یا داشتید یدار یگرید ا کشوریفدرال آلمان  یجمهور یزابرایا ویا شما مدرک اقامت ی. آ8  

د؟یسکونت خود را در کشورتان نام ببر ین نشانی. لطفا آخر9  

د؟یخ تولد،محل تولد و نام همسرتان رانام ببری. لطفا تار10  

د؟ید ارائه دهیکه دار یدین اطالعات جدیشان و آخریسکونت ا ین نشانیهمسرتان ،آخر ی. محل زندگ11  

ده باشد(.یرس یاگر فرزندتان به سن قانون ید. حتییخ تولد،محل تولد و نام آنها را بگویرد لطفا)تای. اگر فرزند دار هست12  

شان و یسکونت ا ین نشانیکند( آخرینم ینکه فرزند تان در کشورتان زندگیفرزند تان )فرض ا ی. محل زندگ13  

د؟ید لطفا ارائه دهیکه دار یدین اطالعات جدیآخر  

د؟ییسکونت پدر و مادر خود را بگو یانو نش ی. لطفا نام،نام خانوادگ14  

کند؟ ید که در خارج از کشورتان زندگیهست یلیفام یا شما دارای. آ15  

کند؟ ید که در کشورتان زندگیهست یگریل دیفام یا شما دارای. آ16  

هست؟ یتان چی. اسم پدر بزرگ پدر17  

د؟یل کرده ایتحص یا دانشگاهی. در کشور خود درچه مدرسه 18  

د؟ین بار کار کرده ایآخر ید وبا چه کسیمشغول بود یدر کشورتان به چه  کار. شما19  

د؟یفدرال مشغول هست یدر جمهور ی.به چه کار20  

د؟یانجام داده ا یا شما دوره خدمت سربازی. آ21  

د؟یم در کشور خود شرکت کرده ایه رژیگر علیا حوادث دیا شما در تظاهرات و ی. آ22  

د؟یآلمان بوداشمادر گذشته در ی. آ23  

د؟یکرده ا یپناهندگ یتقاضا یگریا شما در کشور دی. آ24  



ا قبول شده است؟یراکرده است و آ یگریدر کشور د یاقامت پناهندگ یل شما کسیا در فامی. آ25  

شود؟ یشما در آلمان کنترول و بررس یپناهندگ ید که تقاضاین هستیا شما مخالف ای. آ26  

دیکشور خودرا ترک کرد یلید و به چه دلیداخل آلمان شد ید که چگونه و چه زمانی. لطفا به من معلومات ده27  

د؟یدیبه آلمان رس یو ازراه چه کشورها  

د؟یشما وارد آلمان فدرال شد ی. چه زمان28  

د؟یون داخل آلمان شدیله کامیا شما بوسی. آ29  

د؟یداده ا یپناهندگ یگریا در کشور دی. آ30  

د؟یدار یگریکدام کشور دا شما نشان انگشت ی. آ31  

د؟یدر آلمان دار یلیا شما فامی. آ32  

د؟یدر کشور خود فعال بود یاسیا در حزب سی. آ33  

د؟یل شهر وکشور خودرا ترک کردی. به چه دل34  

باشد؟یخواهر و برادر م یا همسر شما دارای. آ35  

د؟یوردآ یخودرا از کجا بدست م یکرد و شما مخارج زندگی. شوهر شما چه کار م36  

. سفر شما چقدر مصرف برداشت؟37  

د؟ین پول را از کجا آوردی. ا38  

د؟یده ترک کردن کشور شما از کجا بوجود آمدو چرا کشورتان را ترک کری. ا39  

کند؟یم یل شما در کشور شما زندگیچه فام ی.برا40  

د؟یماند یافتد اگر شما در کشور خود م یم ی. چه اتفاق41  

هست که به پروتوکول اضافه شود؟ یگریزدید چیکنی. فکر م42  

فوت کرده اند؟ یستند چه زمانید و اگر زنده نیی. هنوز پدر و مادر بزرگ شما زنده هستند،نام آنها را بگو43  

د؟یهم به کشور خود دار یگریل دیا کدام فامی.آ44  

د؟یما معلومات ده یخودرا در زمان خروج از کشور برا یت مالی. وضع45  

د؟یتعلق دار یگریت کشور خود به کشور دیت کشور و تابعی. به جز مل46  

د؟یسفر کرده ا یگریر به کشور دیا بجز از سفر اخی. آ47  

د؟ید دوباره به کشور خود فرستاده شده ایرون شدیکه از کشورتان ب یا بعد از سفری. آ48  



د؟یس کشور خود داشتیا پولیبا دولت و مقامات و  یا شما شخصا مشکلی. آ49  

د؟یافتد اگر شما دوباره به کشورتان بازفرستاده شو یم یچه اتفاق .50  

د؟ید را به ما واضح سازید قرار گرفتیت شدیرا که شما در کشورتان مورد آزار و اذ ی. زمان51  

د؟ینرفت یگرید به شهر دیراکه شما در شهر خود به مشکل روبه رو شد ی. چرا زمان52  

باشد؟ یم یکیشما  ینکه بادرخواست  پناهندگیا ایدارد و  یگریل خاص دیما کدام دلاوالد ش یا درخواست پناهندگی. آ53  

د؟یمثل ارگان حقوق زن درخواست کمک نمود یگریا ارگان دیس و ین اتفاق به شما افتاد از پولیکه ایا زمانی. آ54  

ضافه شود؟ن اظهارات اید وجود دارد که به ایکه ارائه کرده ا یبجز دالئل یگریل دیا دلی. آ55  

  


