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HIŞYARIYA GIRÎNG 

(Agahdariya li gorî beşa 22, paragraf 
3, ya AsylG) 

 
 

Paşnav: 

Nav: 

Rojbûn: 

Hemwelatî: 

 

Hejmara dosyeyê: 
(Tika ye diyar bike) 

 
 
 
 
 
 

Birêz penaberîxwaz, 
 
 
Te serlêdana bo penaberiyê li Komara Federal ya Almanyayê kiriye. Bi vê re, tu îdîa dikî, ku tu 
daxwaza parastinê ji ber zilmî yan jî xetereyeke girîng ya guncav dikî. 

Lêkolîneke li ser serlêdana te ya penaberiyê û naskirina wekî kesî xwedî mafê penaberiyê tenê 
hingê pêkan e, eger tu serlêdaneke formî bi serê xwe pêk bînî. Tu mecbûr î, ku tu vê serlêdanê 
wekî şexs li şaxa ofîsa li jorê ya berpirsyar, ku girêdayî Saziya Federal bo Koçber û Penaberan e 
pêk bînî. Tenê piştê vê sazkirina penaberiyê dê pêk were. Ew ê derfeta bo parastina serlêdana te 
ya penaberiyê bi riya guhdarkirina te bidin te.  

Piştî ku te serlêdana xwe li werê kir, tu dê mafê îqameyê di sazkirina penaberiya xwe de bigirî, ku 
ev yek destûrê dide te bo tu li devera navenda rêveberiya xwe bimînî. 

Tu dê pêşî bo navendeke rêveberiyê bêyî transferkirin, ku îqameya bo te dê di dema sazkirina 
penaberiyê de bi cih tîne. Li navenda rêveberiyê, tu dê her wisa di derbarê şaxa ofîsa Saziya 
Federal bo Koçber û Penaberan bêyî agahdarkirin, ku divê tu li wê derê serlêdana xwe ya 
penaberiyê bikî.  Ji ber vê yekê, tika ye acîl bi navenda rêveberiya nivîsandî re acîl bikeve têkiliyê, 
herî dereng dema ........................... .  

 

 

Ofîsa pêvajoyê: 
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Navenda rêveberiyê: ........................................................................................................................ 

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

Eger tu bi vê daxwazê serî lê nedî, serlêdana te ya penaberiyê dê bê betalkirin û hîç 
sazkirina penaberiyê dê newe pêkanîn. Eger welateke din ya Ewropî berpirsyarê lêkolîna 
daxwaza te ya parastinê be, Saziya Federal dê biryar bistîne, ku tu bo wê derê bêyî 
transferkirin. Ev biryar dê dîsa jî bê standin, her çiqas eger tu wekî şexs tevli hevdîtina li jor 
nebî. 

 

 
 
 
 

Min îro ev agahdarî girt. 

Agahdarî bo zimanê Kurdi Kurmanci îro hate wergerandin û min naverokê fêm kir. 
 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
Cih Dîrok Îmzeya serlêdêr/nûnerê qanûnî 


