
مقابلة في المكتب الفدرالي – أسئلة موحدة

(يرجى العلم بأنه ليس من الضروري أن ُتطرح عليك جميع األسئلة)

): ھل تتحدث أية لغات أو لھجات أخرى باستثناء تلك المحددة؟1السؤال (

): ھل لديك أو منحت من قبل جنسيات أخرى؟2السؤال (

): ھل تنتمي ألي طائفة أو جماعة عرقية محددة؟3السؤال (

): ھل يمكنك تقديم وثائق ثبوتية مثل جواز سفر أو وثيقة بديلة عن جواز السفر أو بطاقة 4السؤال (
ھوية؟

): ھل تمتلك وثائق ثبوتية مثل جواز سفر أو وثيقة بديلة عن جواز السفر أو بطاقة ھوية في 5السؤال (
بلدك األصل؟

): ما ھي األسباب التي تمنعك من تقديم وثائق ثبوتية؟6السؤال (

): ھل يمكنك تقديم أية وثائق أخرى (مثل: شھادات، شھادة ميالد، جواز سفر عسكري، 7السؤال (
رخصة قيادة)؟

): ھل لديك أو كان لديك تصريح إقامة / تأشيرة للدخول إلى الجمھورية الفدرالية األلمانية أو 8السؤال (
أية دولة أخرى؟

): يرجى تزويدنا بآخر عنوان رسمي لك في بلدك األصل. ھل كنت مقيماً ھناك حتى فترة 9السؤال (
رحيلك؟ إذا كانت اإلجابة ال، أين كنت مقيماً؟

): يرجى تزويدنا باسم العائلة، وإن أمكن، االسم عند الوالدة واالسم األول وتاريخ ومكان 10السؤال (
الوالدة لزوجك/ زوجتك، باإلضافة إلى تاريخ ومكان الزواج. ھل يمكنك تقديم وثائق تثبت ذلك اآلن أو 

الحقاً؟

): ما ھو عنوانه/ھا (إذا لم يكن الشخص مقيماً في بلد األصل، يرجى تزويدنا بالعنوان 11السؤال (
األخير والعنوان الحالي)؟ ھل يمكنك تقديم وثائق تثبت ذلك اآلن أو الحقاً؟

): ھل لديك أطفال (يرجى ذكر أسماء جميع أطفالك والبالغين أيضاً مع اسم العائلة واالسم 12السؤال (
األول وتاريخ ومكان الوالدة) ھل يمكنك تقديم وثائق تثبت ذلك اآلن أو الحقاً؟

ما ھي عناوينھم (في حال كانوا غير مقيمين في بلد األصل، يرجى تزويدنا بالعنوان ): 13السؤال (
األخير والعنوان الحالي)؟

): يرجى تزويدنا باسم العائلة واالسم األول وعنوان والديك؟14السؤال (

): ھل لديك أشقاء أو شقيقات أو أحفاد أو أعمام أو عمات يعيشون خارج بلدك األصل؟15السؤال (

): ھل يعيش أي أقارب آخرين في بلدك األصل؟16السؤال (

): ما ھي المعلومات الشخصية لجدك من جھة والدك؟17السؤال (

): ما ھي المدارس/ الجامعات التي درست فيھا؟18السؤال (

): ما ھي المھنة التي تعلمتھا؟ من ھو صاحب العمل األخير الذي عملت معه؟ ھل كان لديك 19السؤال (
عملك الخاص؟

): ھل عملت في الخدمة العسكرية؟20السؤال (

): ھل سافرت إلى ألمانيا من قبل؟21السؤال (

) : ھل قدمت لطلب لجوء أو لالعتراف بك كالجئ في دولة أخرى وھل حصلت على 22السؤال (
اعتراف من ھذا القبيل؟

): ھل تقدم أحد من أفراد عائلتك لحماية الالجئين في دولة أخرى، ھل ُمنح ھذه الحماية أو 23السؤال (
لديه إقامة قانونية ھناك؟

): ھل لديك أية اعتراضات بشأن النظر في طلب اللجوء في ألمانيا؟24السؤال (

): يرجى وصف متى وكيف جئت إلى ألمانيا. صف متى وكيف غادرت بلدك األصل 25السؤال (
وماھي الدول التي سافرت عبرھا وكيف دخلت أوروبا وألمانيا!   
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