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NJOFTIM I RËNDËSISHËM 

(Udhëzim sipas nenit 22 paragrafi 3 
të Ligjit për azilin (AsylG) 

 
 

Mbiemri: 

Emri: 

Datëlindja: 

Shtetësia: 

 

Numri i dosjes: 
(Lutemi, futeni patjetër) 

 
 
 
 
 
 

I/e nderuar azilkërkues/e, 
 
 
Ju keni bërë kërkesë që t'ju jepet azil në Republikën Federale të Gjermanisë. Në mënyrë ju pohoni 
që të kërkoni këtu mbrojtje nga përndjekja apo nga një rreziku tjetër serioz që ju kanoset. 

Shqyrtimi i kërkesës suaj për azil dhe njohja e së drejtës për azil është i mundur vetëm nëse ju 
paraqitni personalisht një kërkesë formale për azil. Ju jeni të detyruar që ta paraqitni këtë kërkesë 
personalisht pranë qendrës së jashtme përgjegjëse të Zyrës Federale për Migracion dhe Refugjatë. 
Vetëm pas kësaj kryhet procedura e azilit. Nëpërmjet një interviste ju jepet mundësia që të arsyetoni 
kërkesën tuaj për azil.  

Pasi ta keni paraqitur atje kërkesën tuaj, për kryerjen e procedurës së azilit ju merrni një leje qëndrimi 
që ju lejon të qëndroni në një qark të qendrës së regjistrimit fillestar. 

Në fillim do të dërgoheni në një qendër të regjistrimi fillestar që ju shërben si akomodim gjatë kryerjes 
së procedurës së azilit. Në qendrën e regjistrimit fillestar do të merrni dijeni edhe për qendrën e 
jashtme të Zyrës Federale për Migracion dhe Refugjatë ku duhet të paraqitni kërkesën tuaj për azil. 
Prandaj, paraqituni pa vonesë, jo më vonë sesa më .......................... pranë  

 

 

Zyra e përpunimit: 
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kësaj qendre të regjistrimit 
fillestar:.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Nëse nuk e përmbushni këtë kërkesë,  kërkesa juaj për azil konsiderohet e tërhequr dhe nuk 
kryhet procedura e azilit. Nëse është përgjegjës një shtet tjetër evropian për shqyrtimin e 
kërkesës për mbrojtje, Zyra Federale vendos që duhet të dorëzoheni atje. Ky vendim merret 
edhe kur nuk paraqiteni personalisht në takimin e lartpërmendur. 

 

 
 
 
 

Sot kam marrë këtë udhëzim. 

Udhëzimi më është përkthyer sot në gjuhën ............................................. , përmbajtjen e të cilit 
e kam kuptuar. 

 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
Vendi Data Nënshkrimi i aplikuesit ose i përfaqësuesit ligjor 


