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 ورود بدو در و اید شده....  كشور وارد شما-1

 در من و اید نموده مقرر قوانین طبق پناهندگي تقاضاي

 آیا مینمایم سواالتي آن نحوه و آمدن مسیر با رابطه

 میشوید؟ متوجه

 

 مناسبي وضعیت در روحي و جسمي نظر از آیا.2

 چرا؟ نه اگر  هستید؟ مصاحبه براي

 

 انجام فارسي زبان به شما مصاحبه هستید راضي آیا.3

  شود؟

 

 پناهندگي درخواست صالحیت اینكه براي شما.4

 یا دیني ، نژادي مشكل كشورتان در باید باشید، داشته

 یا اجتماعي گروه یك از عضوي یا باشید داشته ملیتي

 این دارید اعتقاد آیا. باشید خاص سیاسي عقیده با

 صدق شما گي پناهند درخواست خصوص در موارد

 كند؟

  میگوید؟ چه مترجم میشوید متوجه آیا.5



 

 را فوق سؤاالت كامل جزییات كه میكنید گواهي شما.6

 است؟ صحیح گفتید كه آنھا همه وآیا شدید متوجه

 

 است؟ خوب شما سالمتي وضعیت آیا. 7

 

 مثبت صورت در دارید؟ خاصي بیماري شما آیا.8

 بگویید را جزییات

  

 بود؟ وقت چه اید داده انجام كه مداوایي آخرین.9

 

 نمودید؟ تامین را.....   به مسافرت مخارج چگونه.11

 

 شده پرداخت.....   به مسافرت مخارج چگونه.11

 است؟

 



 است؟ كرده پرداخت را شما  هزینه كسي چه.12

 

 است؟ شده پرداخت پول كسي چه به.13

 

 اسنادي یا جسمي نظر از مدركي چه االن شما.14

 مصاحبه این در اظھاراتتان حمایت و اثبات  جھت

 ؟ دارید

 

 كردید؟ ترك كي را مبدا كشور شما.15

 

 این به ورود جھت مدركھایي یا مدرك چه از شما.16

  اید؟ كرده استفاده كشور

 

 بدست كجا از و چگونه جعلي یا بوده اصل.17

 ؟آوردید

  



 است دسترس در هنوز آیا.18

 

 این به ورود جھت نقل و حمل وسیله نوع چه از.19

 یا كشتي قطار، هواپیما،)اید؟ كرده استفاده كشور

)...... 

 

 مي صرف كشورها آن در ماندن با را وقتتان چرا.21

  كردید؟

 

 نكردید؟ پناهندگي درخواست كشورها آن در چرا.21

 

 ذكر با كشور این تا خودتان كشور از راه مسیر.22

 را مرحله هر زمان مدت و نقلیه وسیله و تاریخ

 دهید توضیح

 

 میخوردید؟ غذایي چه شما.23

 



 چیست؟ شما قاچاقچي اسم.24

 

 كردید؟ مالقات كجا را قاچاقچیتان.25

 

 كردید؟ پرداخت قاچاقچي به پول چقدر.26

 

 بود؟ شما همراه انگلستان تا شما قاچاقچي آیا.27

 

 برد؟ بكار اجباري شما به نسبت قاچاقچي آیا.28

 

 شدید؟ جدا قاچاقچیتان از كي و كجا.29

 

 ؟ چیست شما تاهل وضعیت.31

 

 ذكر با را مادرتان و پدر سجلي كامل مشخصات.31

  ؟ نمایید اعالم آدرس



 بوده كجا و كي اید دیده را پدرتان كه باري آخرین.32

 ؟ است

 

 كجا و كي اید دیده را مادرتان كه باري آخرین.33

 ؟ است بوده

 

 اعالم را خودتان كشور در اقامتتان آدرس آخرین.34

 ؟ نمایید

 

 آخرین آدرس و تولد تاریخ ، خانوادگي نام ، نام.35

 خط دست با را خودتان كشور در اقامتتان محل

 ؟ بنویسید خودتان

 

 اند گرفته دیگري كشور در را شما انگشت اثر آیا.36

 ؟ چرا ؟ كي ؟ كجا است مثبت جواب ؟اگر



 اید داشته كشور این در اقامت قبال وقت هیچ آیا.37

 ، تحصیلي:  مثالاید؟ داشته اقامتي نوع چه!  بله ؟اگر

 .....و قانوني ،غیر توریستي ، ترانزیت

 

 جزء به دیگري كشور در اقامت قبال وقت هیچ آیا.38

 اقامتي نوع چه!  بله ؟اگر اید داشته خودتان كشور

 ،غیر توریستي ، ترانزیت ، تحصیلي:  مثالاید؟ داشته

 .....و قانوني

 

 سابقا شما خانواده اعضاي از یك هیچ آیا.39

 دیگري كشور یا كشور این در پناهندگي درخواست

 ؟ اند كرده

 

 بصورت شما خانواده اعضاي از یك هیچ آیا.41

 هستند؟ یا دیگربوده جای یا اینجا در اقامت یا پناهنده

 

 براي اتفاقي چه برگردانند كشورتان به را شما اگر.41

 داد؟ خواهد رخ شما
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