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 اطالعیھ مھم
 )AsylG 3، بند 22(رھنمودھای مبتنی بر بخش 

 
 

 تخلص:

 نام:

 تاریخ تولد:

 ملیت:

 

  شماره پرونده:
 (لطفًا مشخص نمایید)

 
 
 
 
 
 

 پناھندگی،متقاضی محترم 
 
 
شما بھ پناھندگی در جمھوری فدرال آلمان درخواست داده اید. این درخواست پناھندگی بدان معناست کھ شما مدعی محافظت از اذیت و 

 آزار و خطر بزرگ و جدی ھستید.

خواست رسمی ارزیابی درخواست پناھندگی تان و تثبیت شدن منحیث شخص مستحق پناھجویی، تنھا در صورت ممکن است کھ یک در
پناھجویی، بدھید.  شما مکلف ھستید تا این در خواست را شخًصا بھ شعبھ فرعی مربوطھ در دفتر فدرال برای مھاجرت و پناھجویی 
،تسلیم نمایید. تنھا در اینصورت بھ پرونده پناھجویی تان رسیدگی صورت میگیرد. در چارچوب جلسھ رسیدگی، بھ شما فرصت داده 

 رخواست پناھندگی تان دفاع نمایید.  خواھد شد تا از د

پس از تسلیم نمودن درخواست تان در آنجا، یک اقامھ سکونت دریافت خواھید کرد تا پرونده پناھجویی تان را بتوانید پیش ببرید، کھ این 
 بھ شما اجازه میدھد تا در ناحیھ کھ مرکز ثبت نام در آن قرار دارد، زندگی نمایید.

در نخست شما بھ یک مرکز ثبت نام انتقال داده خواھید شد، کھ منحیث محل سکونت تان در طول مدت رسیدگی بھ درخواست پناھندگی 
، بھ حساب میرود. در مرکز ثبت نام، بھ شما در مورد شعبھ فرعی دفتر فدرال برای مھاجرت و پناھجویی کھ باید درخواست تان 

فوًرا تماس  ...........................م ذیل، قبل از بنابر این، لطفًا با مرکز ثبت نای تان را تسلیم بدھید، معلومات داده خواھد شد. پناھندگ
 بگیرید.  

 

 

 .......مرکز ثبت نام: ...............................................................................................................

 دفتر رسیدگی بھ پرونده ھا:
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........................................................................................................................................................... 
در صورتیکھ شما این خواست را انجام ندھید، درخواست پناھندگی تان ملغاء محسوب شده، و ھیچگونھ رسیدگی بھ درخواست 

وپایی دیگر مسؤول ارزیابی درخواست تان بھ محافظت باشد، دفتر فدرال در در صورتیکھ یک کشور ار پناھندگی تان انجام نخواھد شد.
مورد اینکھ شما باید بھ آن کشور انتقال داده شوید، فیصلھ خواھد کرد. در صورتیکھ شما شخًصا در وقت مالقات فوق الذکر حاضر 

 نشوید، با وجود آن ھم فیصلھ خواھد شد.
 
 

 
 
 

 دریافت نمودم.من این رھنمود ھا را امروز 

 ترجمھ شده و من این محتوا را میدانم.دري این رھنمود ھا امروز بھ زبان
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