لست سواالت مصاحبه مهاجرین و پناهندگان
در اداره فدرال
 .3آیا شما به قوم یا طائفه خاصی تعلق دارید؟
 .4آیا شما می توانید مدرک شناسایی،کارت شناسایی،پاسپورت ویا گذرنامه ارائه دهید؟
 .5به چه دلیل شما نمی توانید مدرک شناسایی ارائه دهید؟
 .6آیا شما در کشور خود مدرک شناسایی ،کارت شناسایی،پاسپورت یا گذرنامه داشتید؟
 .7آیا می توانید مدرک دیگر مثل گواهینامه،گواهی تولد و یا مدرک شناسایی دیگری ارائه دهید؟
 .8آیا شما مدرک اقامت یا ویزابرای جمهوری فدرال آلمان یا کشور دیگری دارید یا داشتید؟
 .9لطفا آخرین نشانی سکونت خود را در کشورتان نام ببرید؟
 .10لطفا تاریخ تولد،محل تولد و نام همسرتان رانام ببرید؟
 .11محل زندگی همسرتان ،آخرین نشانی سکونت ایشان و آخرین اطالعات جدیدی که دارید ارائه دهید؟
 .12اگر فرزند دار هستید لطفا(تاریخ تولد،محل تولد و نام آنها را بگویید .حتی اگر فرزندتان به سن قانونی رسیده باشد).
 .13محل زندگی فرزند تان (فرض اینکه فرزند تان در کشورتان زندگی نمیکند) آخرین نشانی سکونت ایشان و
آخرین اطالعات جدیدی که دارید لطفا ارائه دهید؟
 .14لطفا نام،نام خانوادگی و نشانی سکونت پدر و مادر خود را بگویید؟
 .15آیا شما دارای فامیلی هستید که در خارج از کشورتان زندگی کند؟
 .16آیا شما دارای فامیل دیگری هستید که در کشورتان زندگی کند؟
 .17اسم پدر بزرگ پدریتان چی هست؟
 .18در کشور خود درچه مدرسه یا دانشگاهی تحصیل کرده اید؟
 .19شمادر کشورتان به چه کاری مشغول بودید وبا چه کسی آخرین بار کار کرده اید؟
.20به چه کاری در جمهوری فدرال مشغول هستید؟
 .21آیا شما دوره خدمت سربازی انجام داده اید؟
 .22آیا شما در تظاهرات و یا حوادث دیگر علیه رژیم در کشور خود شرکت کرده اید؟
 .23آیاشمادر گذشته در آلمان بودید؟
 .24آیا شما در کشور دیگری تقاضای پناهندگی کرده اید؟

 .25آیا در فامیل شما کسی اقامت پناهندگی در کشور دیگری راکرده است و آیا قبول شده است؟
 .26آیا شما مخالف این هستید که تقاضای پناهندگی شما در آلمان کنترول و بررسی شود؟
 .27لطفا به من معلومات دهید که چگونه و چه زمانی داخل آلمان شدید و به چه دلیلی کشور خودرا ترک کردید
و ازراه چه کشورهای به آلمان رسیدید؟
 .28چه زمانی شما وارد آلمان فدرال شدید؟
 .29آیا شما بوسیله کامیون داخل آلمان شدید؟
 .30آیا در کشور دیگری پناهندگی داده اید؟
 .31آیا شما نشان انگشت کدام کشور دیگری دارید؟
 .32آیا شما فامیلی در آلمان دارید؟
 .33آیا در حزب سیاسی در کشور خود فعال بودید؟
 .34به چه دلیل شهر وکشور خودرا ترک کردید؟
 .35آیا همسر شما دارای خواهر و برادر میباشد؟
 .36شوهر شما چه کار میکرد و شما مخارج زندگی خودرا از کجا بدست می آوردید؟
 .37سفر شما چقدر مصرف برداشت؟
 .38این پول را از کجا آوردید؟
 .39ایده ترک کردن کشور شما از کجا بوجود آمدو چرا کشورتان را ترک کرید؟
.40برای چه فامیل شما در کشور شما زندگی میکند؟
 .41چه اتفاقی می افتد اگر شما در کشور خود می ماندید؟
 .42فکر میکنید چیزدیگری هست که به پروتوکول اضافه شود؟
 .43هنوز پدر و مادر بزرگ شما زنده هستند،نام آنها را بگویید و اگر زنده نیستند چه زمانی فوت کرده اند؟
.44آیا کدام فامیل دیگری هم به کشور خود دارید؟
 .45وضعیت مالی خودرا در زمان خروج از کشور برای ما معلومات دهید؟
 .46به جز ملیت کشور و تابعیت کشور خود به کشور دیگری تعلق دارید؟
 .47آیا بجز از سفر اخیر به کشور دیگری سفر کرده اید؟
 .48آیا بعد از سفری که از کشورتان بیرون شدید دوباره به کشور خود فرستاده شده اید؟

 .49آیا شما شخصا مشکلی با دولت و مقامات و یا پولیس کشور خود داشتید؟
 .50چه اتفاقی می افتد اگر شما دوباره به کشورتان بازفرستاده شوید؟
 .51زمانی را که شما در کشورتان مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتید را به ما واضح سازید؟
 .52چرا زمانی راکه شما در شهر خود به مشکل روبه رو شدید به شهر دیگری نرفتید؟
 .53آیا درخواست پناهندگی اوالد شما کدام دلیل خاص دیگری دارد و یا اینکه بادرخواست پناهندگی شما یکی می باشد؟
 .54آیا زمانیکه این اتفاق به شما افتاد از پولیس و یا ارگان دیگری مثل ارگان حقوق زن درخواست کمک نمودید؟
 .55آیا دلیل دیگری بجز دالئلی که ارائه کرده اید وجود دارد که به این اظهارات اضافه شود؟

