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PEYAMÊ MÛHÎM 

(Hîndarî ser esaso par 22, paragraf 3 
zi Qanûn Penaberî (AsylG)) 

 
 

Paşname: 

Name: 

Tarîxe rojbîyayişe: 

Netewe: 

 

Nomareyo Pel number: 
(Zi kerema xo diyar keno) 

 
 
 
 
 
 

Penaber birêz, 
 
 
Şimo zi Dewleto Federal Elman ra weştaş penaberî pêşkêş kerdene. Bi no weştaş penaberî şimo 
êdea kerdin ke bi sedem teqîb, tehdîd û ya yew xeter giran weştaş standin piştgirî esto. 

Lêpirsîn weştaşê penaberiya tenê di rewşek mimkin esto ke xo yew weştaşnameya fermî pêşkêş 
bikeno. Şimo hewce keno ke şexsen no weştaşnameya pêşkêşî şaxê Ofîs Federal ra Koçberî û 
Penaberî bikeno. Tenê di no rewşo pêvajoyê penaberiyê şimo tê encam kerdin. Zi şimo ra 
fersenda esto dê di çarçoveya yew civîn dadresî û lêkolîn, weştaş pêşkêş kerdin di nameya 
penaberiyê de ra penaberiyê bikeno û ra wê ra bingehên qanûnî ra keno.  

Piştî weştaşnameya şimo no şaxê pêşkêş dike, destûrê dide şimo ku, ra ku gavên pêwîst bavêje 
îqame kerdeno ra penaberên dê bên pêşkêş kerdin, no destûra îqametê dê şimo bide weli herêmê 
îqametê kerdeno. 

Şimo destpêk zi merkez pêşîn re hatibû veguhestin. No merkez pêşwazî mekanî esto ra îqamet 
şimo herîzêde. Di no merkeza pêşwazî de, şimo ê werin agahdar kerdin ku ra weştaş penaberiyê, 
ya ku li li no şaxê zi Ofîs Federal ra Koçberî û Penaberî serdan biyeno. Zi ber no yewê, zi kerema 
xo ve lezgîn û di dawiyê de Ra..., bi merkeza pêşbazîkerdinê, ku li jêr hatine pêşkêş kerdin, banga. 
.  

 

Ofîso Lêpirsînê: 



Pel 2 zi 2 

Belehrung nach § 22 Abs. 3 AsylG – Kurdisch - Zaza 
  

 

 

Merkeza Pêşwazî: ........................................................................................................................ 

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

Peyrovî nekirdin şimo zi no weştaş pêşkişandina şimo vekişîna zi weştaş penaberî tête 
binçavkerdin û tu çalakiyek ra penaberiya şimo nabe. Eger di yew welatekî din yê ewropayê 
ra weştaşa piştgiriya şimo ye, Ofîs Federal dê biryarê bide, ku şimo ra ku welatê veguhêzin. 
Di biryarê de dê were kerdin, eger tu kesê li jor dîyarkerdine hevdîtinê de, di dorê, neçe. 

 

 
 
 
 

Min îro no hîndarî stand. 

Îro no hîndarî bi ziman Kurdi Zazaki tercûme biyeno û ez naverokê fêm keno. 
 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
Cih Tarîx Îmzayo weştaşker/nûnero huqûqî 


