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 األسئلة األساسية أثناء المقابلة مع مكتب الهجرة

 . الكنية و الكنية األصلية1

 . اإلسم2

 . تستخدم ألقاب/أسماء أخرى؟3

 . تاريخ الوالدة4

 . مكان الوالدة5

 . المحافظة/اإلقليم6

 . الدولة7

 الجنسية)جميعها(. 8

 . القومية و األصل العرقي9

 . الديانة10

 . الجنس11

 . اللغة األم باإلضافة إلى المعرفة باللغات األخرى12

 . درجة التحصيل العلمي 13

 . العمل 14

 . آخر عنوان إقامة دائمة في بلد المنشأ:)أين ومع من كان يسكن قبل ذلك وتحديد الفترة الزمنية قدر اإلمكان(15

 . تأدية الخدمة العسكرية في بلد المنشأ أو في بلد آخر16

 

 البيانات الشخصية عن أفراد األسرة

 . األب)االسم، تاريخ الوالدة، محل اإلقامة، المهنة(1

 . األم2

 . األشقاء3

 . الوضع العائلي4

 

 نسب الملكية لمقدم الطلب

 . ما هي األموال المتاحة لك حاليا؟1

 منقولة أو غير منقولة؟. ماذا لديك من أمالك 2

 . هل تتلقى مساعدة مالية أو مادية من شخص أو من كيان قانوني؟ 3

 

 إجراءات اللجوء السابقة

 . هل قمت بتقديم  طلب لجوء أو أي من أشكال الحماية األخرى في أراضي الجمهورية السلوفاكية أو في بلد آخر؟1

 . أين و متى؟2

 . هل صدر قرار بخصوص ذلك الطلب؟3
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 . متى صدر القرار؟4

 الوثائق الشخصية

 . جواز سفر)الرقم، تاريخ اإلصدار، من قِبل، صالح لغاية(1

 . وثيقة بدالً من جواز السفر على سبيل المثال: بطاقة تعريف"هوية" )الرقم، تاريخ اإلصدار، من قِبل، صالحة لغاية(2

 . وثيقة أخرى)الرقم، تاريخ اإلصدار، من قِبل، صالحة لغاية(3

 . بدون وثائق)غادر بدون وثائق، الوثائق ضائعة، الوثائق مسروقة، أسباب أخرى(4

 

 وثائق اإلقامة/التأشيرات

. هل لديك وثائق حول مكان اإلقامة/ تأشيرة دخول إلى الجمهورية السلوفاكية؟؟)نوع الوثيقة،  تاريخ اإلصدار، من قِبل، 1

 صالحة لغاية(

ة/ تأشيرة دخول إلى دولة أخرى عضو في االتحاد األوروبي؟)نوع الوثيقة،  تاريخ . هل لديك وثائق حول مكان اإلقام2

 اإلصدار، من قِبل، صالحة لغاية(

 

 الطريق

. إذكر الدولة التي انطلقت منها رحلتك/بلد المنشأ أو اإلقامة، متى؟ أين بقيت في الوقت منذ أن غادرت البيت، األسرة 1

حتى...؟؟ كيف كان طريق رحلتك؟ أين بدأت و كيف تابعت لغاية الوصول لمكان الدخول إلى أراضي الجمهورية 

من المعبر الحدودي، خارج نقطة التفتيش الحدودية، وشائل النقل  السلوفاكية؟ تاريخ بدء الرحلة، عبور الحدود بتاريخ،

 المستخدمة، النقل العام، سيارة خاصة، وسائل أخرى؟ 

 . ما هو بلد الوجهة النهائية لرحلتك؟2

 . هل اتصلت أثناء إقامتك في الخارج بسفارة بلدك؟3

 ك. كان ذلك مرهقا.. متى و كيف دخلت إلى أراضي البلد العضو؟ ال أعرف أن اقول لك ذل4

ال أعرف أن اقول لك ذلك، ولكن أعتقد أنها المجر، و  االتحاد األوروبي دخلت كأول دولة؟. إلى أراضي أي بلد عضو في 5

 بالتحديد بودابست، هذا ما قاله لي المهرب عندما انتقلت من الشاحنة إلى شاحنة ثانية.

 قطة التفتيش الحدودية؟ متى؟. هل عبرت الحدود من المعبر الحدودي أم من خارج ن6

 

 اإلقامة في دولة أخرى عضو في االتحاد األوروبي

 . هل أقمت في دولة أخرى عضو في االتحاد األوروبي1

 . في أي دولة/ دول2

 . من و لغاية3

 . المدينة/ العنوان الدقيق4

 . طبيعة اإلقامة5

 . فترة صالحية تصريح اإلقامة6

 . الغرض من اإلقامة7

 

 البيانات الشخصية عن أفراد األسرة المقيمين في دولة عضو في االتحاد األوروبي 
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. هل يعيش أحد أفراد أسرتك في إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي؟ )االسم، تاريخ الوالدة، الوضع العائلي، 1

 صلة القرابة، الدولة العضو، العنوان، نوع اإلقامة(

 

 معلومات حول مقدم الطلب

 . هل كان جارياً أو أنه يجري حالياً ضدك إجراء جنائي1

 . هل كنت عضوا في حزب سياسي أو حركة أو منظمة أخرى2

 . إذكر جميع األسباب التي من أجلها قررت تقديم طلب اللجوء أو الحماية االضافية على أراضي الجمهورية السلوفاكية3

 ة أخرى ضمن نطاق بلدكم؟. هل أخذت في االعتبار امكانية الرحيل إلى منطق4

 . هل سبق لك أن أن واجهت نزاعاً مع الشرطة أو الجيش أو أحد ممثلي السلطة العامة؟5

 . ما الذي تخشاه في حال العودة إلى بلد المنشأ؟6

. هل اتجهت بطلب المساعدة إلى أحد أجهزة الدولة أو المحاكم في بلدك، إلى المنظمات غير الحكومية أو المنظمات 7

 دولية في بلدك األصلي؟ال

 . هل ذكرت جميع أسبابك بصدق واستفاضة؟8

 . هل ذكرت بصدق جميع البيانات المتعلقة بشخصك؟9

 . هل فهمت المترجم  و األسئلة التي طرحت عليك بشكل جيد؟10

 لم يشكل وجود المترجم أو أشخاص آخرين لكم عائقاً أثناء إجراء المقابلة؟  .11

 شيئاً في الخاتمة؟. هل تريد أن تضيف 12

 . هل توافق على إنهاء المقابلة؟13

. هل توجد حقائق أو أدلة أخرى تعتقدون أنها قد تدعم أسباب طلبكم للجوء أو الحماية االضافية على أراضي الجمهورية 14

 السلوفاكية؟

 

 

  

 

 

 


