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 سواالت اصلی برای مصاحبه با اداره مهاجرت

 

 نام خانوادگی .1

 نام .2

 آیا از نام مستعار یا نام های دیگر استفاده می کنید؟ .3

 تاریخ تولد .4

 محل تولد .5

 والیت .6

 کشور .7

 تابیعت .8

 ملیت .9

 دین .11

 جنسیت .11

 دیگر های زبان و مادری زبان .12

 درجه تحصیلی .13

 وظیفه .14

 آدرس اخرین محل اقامت در کشورت .15

 دیگر کشور هر در کشورت یا در نظامی خدمت .16

 

 خانواده اعضای مورد در شخصی اطالعات

 وظیفه ٬آدرس ٬تاریخ تولد ٬اسم ٬پدر .1

 مادر .2

 خواهران و برادران .3

 حالت مدنی .4

 

 وضعیت اموال متقاضی     

 دارید؟آیا اکنون وسیله مالی در اختیار  .1

 آیا شما دارای چیزهای ملموس یا غیرمترقبه هستید؟ .2

آیا کدام گونه حمایت مالی از یک شخص طبیعی یا شخصی حقوقی دریافت  .3

 می کنید؟

 

 طرز عمل پناهندگی قبلی     

آیا شما برای پناهندگی یا برای هر نوع حمایت دیگر در اسلواکی یا  .1

 در هر کشور دیگری درخواست کرده اید؟

 زمانی و در کجا؟چی  .2

 آیا تصمیمی در مورد درخواست شما صادر شد؟ .3

 ؟چی زمانی .4

 

 اسناد شخصی      

 پاسپورت .1

 پاسپورتسند جایگزین  .2
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 سند دیگر .3

 ترک کشور بدون اسناد ، گم شده، دزدیده شده، دالیل دیگر –بدون سند  .4

 

 اسناد اقامت، ویزا

 آیا شما اسناد اقامت یا ویزا اسلواکی دارید؟ .1

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا اسناد اقامت یا ویزا دارید؟آیا در  .2

      

 

 

 خط سیر     

نام کشور که در آن سفر خود را شروع کردید / کشور سکونت اصلی یا  .1

محل اقامت، چی زمانی؟ در کجا اقامت داشتید...؟ مسیر سفر شما 

چیست؟سفر شما در کجا شروع شد و چه نوغ به قلمرو اسلواکی ادامه 

یافت؟ تاریخ شروع مسافرت، روز عبور از مرز، از طریق گذرگاه های 

 وسایل حمل و نقل مورد استفاده. مرزی یا خارج و

 کشور مقصد شما کدام است؟ .2

شما در طول اقامت خود در خارج از کشور با سفارت خود تماس آیا  .3

 گرفتید؟

یم، )چی زمانی و چطور وارد قلمرو کشور عضو شده اید( نمی توانم بگو .4

 این پر از دغدغه بود.

)در قلمروی کدام کشور عضو نخست وارد شدید؟( دقیقا نمیدانم، اما من  .5

فکر می کنم مجارستان، دقیقا بوداپست، همانطور که قاچاقچی به من 

 گفت، هنگامی که موتر را تبدیل میکردم.  

آیا شما از مرزها در نقطه عبور رسمی و یا خارج از کنترل های مرزی  .6

 عبور کردید؟ رسمی

 

 اقامت در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا     

 آیا شما در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامت دارید؟ .1

 در کدام کشور/ کشورها؟ .2

 از چی زمانی؟ .3

 آدرس دقیق .4

 نوع اقامت .5

 اقامت برای چی مدتی معتبر بود .6

 هدف اقامت .7

 

 در اتحادیه اروپا اقامت دارنداطالعات مربوط به اعضای خانواده که      
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آیا یکی از اعضای خانواده شما در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا  .1

زندگی می کنند؟ نام، تاریخ تولد، حالت مدنی، ارتباط خانوادگی، 

 کشور عضو، آدرس، نوع اقامت.

 

 اطالعات در مورد متقاضی

 ؟آیا تا کنون پرونده جنایی علیه شما برگزار شده است یا بود .1

 آیا شما عضو حزب سیاسی، جنبش یا هر سازمان دیگری هستید یا بودید؟ .2

تمام دالیلی را که چرا درخواست پناهندگی یا حمایت فرعی در اسلواکی  .3

 داده اید بگوئید

 آیا شما در نظر داشتید به بخش دیگری از کشور خود بروید؟ .4

اختالف نظر آیا تا به حال با پولیس، اردو و یا سایر مقامات دولتی  .5

 یا مشکل داشتید؟

 شما در مورد بازگشت به کشور خود چی ترس دارید؟ .6

آیا برای کمک به مقامات دولتی یا محکمه های داخلی، سازمان های  .7

غیردولتی یا سازمان های بین المللی در کشور خود درخواست داده 

 بودید؟

 آیا همه دالیل خود را به طور واقعی و کامل بیان کردید؟ .8

 مه اطالعات شخصی خود را واقعی بیان کرده اید؟آیا ه .9

 آیا مترجم را خوب درک کردید و همچنین سواالتی را مطرح کرده بود؟ .11

 آیا با حضور مترجم یا شخص دیگری مشکل نداشتید؟ .11

 آیا می خواهید چیزی در اخیر اضافه کنید؟ .12

 با فسخ مصاحبه موافقید؟ .13

نظر شما در حمایت از آیا حقایق یا شواهدی دیگر وجود دارد که به  .14

 درخواست پناهندگی تان در اسلواکی مفید باشد؟

 


