پرسشهای انترویو
.1

در پهلوی زبان مادری ،کدام زبانهای دیگر را صحبت کرده میتوانید؟

.2

شما تابعیت دیگری را بدست آورده اید یا دارید؟

.3

آیا شما به کدام قوم ویا گروه مشخص متعلق اِید؟

.4

میتوانید اسناد شخصی مثل :پاسپورت ،جایگزین پاسپورت ویا تذکره حاضر کنید؟

.5

به کدام دلیل نمیتوانید اسناد شخصی حاضر کنید؟

.6

آیا در کشور خود اسناد شخصی مثل :پاسپورت ،جایگزین پاسپورت و تذکره دارید؟

.7

کدام اسناد دیگر مانند شناسنامه ،شهادت نامه/گواهینامه ،جواز راننده گی و یا گواهینامه عسکری دارید؟

.8

اقامت ویا ویزا برای کشور آلمان و یا کدام کشور دیگر دارید ویا داشتید ؟

.9

آخرین محل سکونت خویش را در کشور خود نام بگرید؟

 .10اسم فامیلی ،اسم اصلی ،اسم تولد ،تاریخ تولد و محل زنده گی همسرخود و محل ازدواج خویش را بگوئید؟
 .11محل سکونت اوکجاست درصورتیکه در کشورخود زنده گی نمیکند (آدرس فعلی همسرت) ؟
 .12طفل دارید؟ لطفا ً اسم فامیلی ،اسم اصلی ،اسم تولد ،تاریخ تولد شانرا را بگوئید؟
 .13کجا سکونت دارد/دارند درصورتیکه در کشورخود زنده گی نمیکنند (آدرس فعلی آنها) ؟
 .14اسم  ،اسم فامیلی و محل سکونت والدین خود را بگوئید؟
 .15برادر و خواهر ،کاکا،ماما ،عمه ،خاله ،پدرومادربزرگ دارید که در خارج ازکشور زنده گی میکنند؟
 .16کمک مالی به اقارب خود در کشورمیکنید؟
 .17پدرومادر بزرگ پدری تان چه نام دارند؟
 .18کدام مکتب و دانشگاه را شما حاضر شده اِید؟
 .19کدام مسلک را آموخته اِید و آخرین بار نزد کدام کاردهنده کار کرده اِید؟
 .20فعالً در آلمان چه کار میکنید ؟
 .21خدمت عسکری را انجام داده اِید؟
 .22شما در تظاهرات و یا کدام عمل دیگر به ضد ریژیم کشور خود سهم گرفته اِید؟
 .23شما قبالً در فدرال آلمان بوده اِید؟
 .24آیا شما در کشور دیگری تقاضای پناهنده گی ویا پناهنده گی بدست آورده اِید؟
 .25عضو دیگری از فامیل تان در کشور دیگری تقاضای پناهنده گی ،پناهنده گی ویا حق اقامت درآنجا بدست آورده
اند؟
 .26شما اعتراض دارید که به تقاضای پناهنده گی تان دراین ایالت رسیده گی شود؟

 .27لطفا ً بگویید چگونه و چه وقت به آلمان رسیدید؟ بگویید چه وقت وچگونه کشور خود را ترک کردید ،از طریق
کدام کشورها وچگونه به فدرال آلمان رسیدید؟
 .28چه وقت به فدرال آلمان داخل شدید؟
.29

شما به وسیله کامیون به فدرال آلمان داخل شدید؟

 .30در کشور دیگری تقاضای پناهنده گی داده اِید؟
 .31هویت تان در کدام کشور دیکری چک شده است؟
 .32اقارب در آلمان دارید؟
 .33با کدام گروه سیاسی در کشور خود فعالیت داشته اِید؟
 .34دلیل اصلی چه بود که شما شوهر /خانم خود را در ورستا ترک کردید؟
 .35همسر تان خواهر و برادر دارد؟
 .36همسرتان چه کار میکرد؟ مصارف خرج روزمره تان از کجا بدست میامد؟
 .37درخارج شدن شما از کشور چه مقدار خرج شد؟
 .38این رقم پول را از کجا بدست آوردید؟
 .39مفکوره از کجا آمد به دلیل که شما کشور خود را ترک کردید؟
 .40چه واقعه بد رخ میداد اگر شما در روستا و کشوخود باقی میماندید؟
 .41به همایه کی فامل شما در کشور زنده گی میکند؟
 .42میخواهید چیزی ضروری دیگر را درین پروتوکول عالوه کنید؟

