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 مھمھ خبرتیا
، پھ تعقیب 3، پراګراف 22برخھ  AsylGد (

 )الرښونې
 
 

 :کورنۍ نوم

 :لومړی نوم

 :د زٻږٻدنې نٻټھ

 :ھویت

 

  :د فایل شمٻره
 )لطفاً مشخص یي کړئ(

 
 
 
 
 
 

 ښاغلی پناه غوښتونکی،
 
 

لھ دې سره، تاسې لھ ځورونې او تلپاتې جدي خطر څخھ د خوندیتوب د لټون . تاسې د جرمني فدرالي جمھوریت کې د پناه غوښتنھ کړې
 .ادعا کړې

 ً  رسمي ستاسې د پناه غوښتنې غوښتنلیک ارزونھ او د پناه لپاره د وړ کس پھ توګھ پٻژندل کٻدل یوازې ھغھ مھال چې تاسې شخصا
تاسې اړ یاست چې غوښتنلیک شخصاً د پناه غوښتونکو او کډوالو لپاره فدرالي ادارې مسئولي څانګې . غوښتنلیک سپارلی وي ممکنھ ده

تاسې تھ بھ د اورٻدنې چوکاټ کې خپل د پناه غوښتنې . یوازې لھ ھغې وروستھ بھ د پناه غوښتنې پروسھ ترسره شي. تھ وسپارئ
 . کولو فرصت درکړل شي غوښتنلیک څخھ د دفاع

کلھ چې ھلتھ مو خپل غوښتنلیک وسپارلھ، تاسې بھ د پناه غوښتنې پروسې ترسره کولو لپاره د استوګنې جواز ترالسھ کړئ، کوم چې بھ 
 .تاسې تھ د خپلې ولسوالۍ د داخلې مرکز کې د پاتې کٻدو اجازه درکړي

داخلې مرکز کې، . ستاسې استوګنځای وي ولٻږدول شئبھ تاسې بھ لومړۍ د داخلې یو مرکز تھ چې د پناه غوښتنې پروسې پھ جریان کې 
تاسې تھ بھ د پناه غوښتونکو او کډوالو لپاره فدرالي ادارې د څانګې دفتر اړوند، چٻرې چې تاسې باید خپل د پناه غوښتنې غوښتنلیک 

ً لھ ځنډ پرتھ الندنیو د داخلې مرکزونو سره اړیکھ ټینګھ کړئ، لږ تر لږه  .درکړل شيوسپارئ معلومات  لھ ھمدې املھ، لطفا
 . پورې................................... 

 

 

 :د داخلې مرکز

 :د پروسس کولو دفتر
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...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
ښتنلیک بھ وٻستل شوی وګڼل شي او د پناه غوښتنې ھٻڅ کومھ پروسھ کھ غوښتنې سره مطابقت ونھ لرئ، ، ستاسې د پناه غوښتنې غو

کھ کوم بل اروپایي ھٻواد د خوندیتوب لپاره ستاسې د غوښتنې ارزونې مسؤلیت ولري، فدرالي اداره بھ پرٻکړه  .بھ ترسره نھ شي
 .ت کې حاضر نھ شئ ھم ترسره شيدغھ پرٻکړه بھ ھغھ مھال چې تاسې پورتھ مالقات وخ. وکړي چې تاسې باید ھلتھ ولٻږدول شئ

 
 

 
 
 

 .ما نن دغھ الرښونې ترالسھ کړې

 .ژبې تھ نن ژباړل شوي و او زه یي پر محتویاتو پوه شوم پښتودغھ الرښوونې 
 
 
 

..........................................  .................................................................... 
 قانوني استازی السلیک/د عریضھ کوونکی نٻټھ ځای


	(د AsylG برخه 22، پراګراف 3، په تعقیب لارښونې)

