
((آگاھى در جھت دادن مصاحبھ پناھندگان   ))

غرض اجراى بھتر و موثرتر پناھندگى، ھر پناھنده میباید نكات آتى را. الف

غرض مصمم ساختن اداره پناھندگان مطمعء نظر داشتھ و پاسخ ھاى واضح و روشن ارائیھ نمایند، تا باشد بر مبناى ان بھ

أسرع وقت اعطاى پناھندگى مثبت را كسب نموده، سرنوشت بھتر و موثرترى را براى خود

.كمائى كنند 

ادارهء فدرال المال این را.ب

از انظار بعید نخواھد داشت كھ زندگى روز مرهء قسمأ پناھندگان در مملكت شان از جھات مختلف مثل، آزادى بیان، اعتقادات

دینى و مذھبى،جریانات سیاسى، حزبى، نژاد، قومى و غیره تعبیض ھا بھ مخاطره بوده

و روى ھمین تمسك و استدلل فوق مجبور بھ ترك

.وطن شده اند

ھكذا ادارهء فدرال المان.ج

پیگیرى و سلسلھ میكند، ھرگاه پناھندهء را دو باره بھ كشور اش عودت دھد

آیا زندگى اش بھ نوع مخاطره مواجھ خواھد شد یا چطور

سوال را احتوا میكند كھ سوالت آن داراى 25مصاحبھء پناھندگى معمول .د

.دو بخش میباشد

� بیوگرافى مكمل پناھنده-

� نوع و طریق مسافرت پناھنده، با إرائیھ مكمل جزیات پناھندگى اش، كھ البتھ طریق امدن و علت آمدن -

خود ھا را با تشریح دلیل

خطراتیكھ در وطن بھ ان مواجھ بوده از قبیل، زندانى

مھیم این است كھ دلیل. بد رفتارى، شكنجھ، تعقیب سیاسى، عدلى، قضائى و غیره، كھ مسبب فرارشان از وطن گردیده باشد 

مقنع، مدلل و

مدقق در مصاحبھ تشریح و توضیح داده شود، زیرا ادارهء پناھندگان فدرال المان

بھ استناد دلیل مقنع و معتبر مصاحبھء شما مصمم

.بھ ارائیھ حق پناھندگى میگردد

ادارهء پناھندگان از تمامى پناھندگانیكھ با ایشان مصاحبھ صورت میگیرد، تقاضا بعمل میاورد كھ حین اجراى مصاحبھ نكات

فوق را از انظار بعید نداشتھ بر

مبناى ان عمل كنند باحترام
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بھ تاریخ ورود، تحت تعقیب

.بودنش در میھن، فرار و طریقھ فرار، موضع وقوع واقعھ و غیره خود ھا مشورت كند

� ھر پناھنده میباید از شركت اشخاص و افرادیكھ او را ھمرائى میكند، و یا با ان یكجا سھم میگیرد بھ اداره فدرال مھاجرت-

.پناھندگى اطلع دھد و اجازه نامھ كتبى أخذ نماید

� تھیھ و تدارك ترجمان طبقھ اناث، ذكور و یا كدام زبان مخصوص دیگر از وظیفھ ادارهء فدرال پناھندھگان میباشد، كھ بر-

.حسب خواھیش پناھنده صورت پذیراست

� ھر پناھنده در صورت داشتن مریضى و یا سایر مشكل روحى و جسمى، چگونگى را با ارائیھ اسناد-

.بھ اطلع ادارهء مھاجرت برساند

� ھر پناھنده از تمامى اسناد دست داشتھ اش یك -

یك كاپى بھ ادارهء پناھنده گان پیشكش نموده، اصل و اورگینال سند را نزد خویش

.محفوظ دارد

٢

:نوت

پناھنده گان میباید از صحت و سلمتى كامل برخوردار باشد، حین اجراى

انتریو و غیره موصوف غرض رفع كسالت و خستگى اش میتواند تفریح

وقفوى نمائید، تر جمان بر وفق مراد پناھنده

میباشد، شواھد و اسناد ھا دست داشتھ پناھنده پیشا پیش كاپى شود، ھر پناھنده

بھ اظھارات قاضى و یا سایر

مقامات صالحھ إظھار موافقھ كند و تمامأ جریانات را با روح كامل آرام گذارش

باحترام. و تشریح دھد
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