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Belehrung nach § 22 Abs. 3 AsylG - Singhalesisch 
 

 

 

  

 
 
 
 

වැදග� දැ��ම 
(AsylG ��බද 3 වන ෙ�දෙ� 22 වන 

වග��යට අ��ලව උෙපද�( 
 
 

වාසගම: 

�� නම: 

උප� �නය: 

ජා�ය: 

 

ෙගා� අංකය : 
(ක�ණාකර සඳහ� කර�න) 

 
 
 
 
 
 

�තව� සරණාගතය, 
 
 
ජ�ම�ෙ� ෙෆඩර� ස�හා��ව �ළ ඔබ සරණාගතභාවය සඳහා ඉ��� කර ඇත. එෙ� 
��ෙම� ඔබ �ඩාව�� ෙහෝ අවදානමට ල� වන ද�� අ�තරායව�� ආර�ෂා �මට 
අෙ��ෂා කර�. 

  ඔබෙ� සරණාගත අය��පත �භාග ��ම ෙහෝ සරණාගතය� ෙලස ��ගැ�ම ��ව�ෙ� 
��ම� සරණාගත අය��පත� ඉ��ප� ��ෙම� පම�. සං�රමණ සහ සරණාගත�� 
සඳහා වන ෙෆඩර� කා�යාලෙ� අදාල ශාඛා කා�යාලයට ෙමම අය��පත ඔබ ��� භාර �ය 
��ය. එ�ට � පමණ� සරණාගත ��යාව�ය කරෙගන ය� ලබ�. ඔබට සරණාගත 
අය��ප�රය� ස�බ�ධ න� �භාගය කාල රා�ව �ළ ඔබෙ� අය��පත සාධාර�කරණය 
��මට අව�ථාව ලබා ෙද� ඇත.  

ඔබ එ� අය��පත ඉ��ප� කළ ප�, �කවරණ ��යාව�ය සඳහා ඔබ ප�ං� බලප�රය� 
ලැෙබ� ඇත, එම�� ඇ�� �ෙ� ම�ය�ථානෙ� �� ��මට ඔබට ඉඩ සලස�. 

පළ�ව සරණාගත ��යාව�ය �ළ� ඔබෙ� ප�ං� �ථානය වන �රෙ�ශ ම�ය�ථානය� 
ෙවත ඔබව මා� කර� ලැෙ�. �රෙ�ශ ම�ය�ථානෙ� � ඔබ සරණාගත අය��පත ෙගා� 
කළ �� ෙෆඩර� කා�යාලය ��බඳව ඔබව දැ�ව� කර� ඇත. එම�සා, ක�ණාකර පහත 

සැක�� කා�යාල: 



�� 2  � 2  

Belehrung nach § 22 Abs. 3 AsylG - Singhalesisch 
 

 

සඳහ� �රෙ�ශ බලධරයා වහාම ස�බ�ධ ෙව�න, ක�ණාකර නවතම ............................  

 

 

�රෙ�ශ ම�ය�ථානය:  ............................................... ..................................................  

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

ඔබ ෙමම ඉ��ම අ�ව කට�� ෙනාකර�ෙ� න�, ඔබෙ� සරණාගත ඉ��ම ඉව� කර ග� 
ලැ�ෙ� ය� සළක� ලබන අතර සරණාගත ��යාව�ය� ඉ��යට ෙනාකර� ලබ�.  ආර�ෂා 
��ස ෙකෙරන ඔබෙ� ඉ��ම �භාග ��ම සඳහා ෙවන� �ෙරෝ�ය රට� වග�� 
දර�ෙ�න�, එම රටට ඔබව මා� ��ම ��බදව ෆැඩර� කා�යාලය �රණය කර� ෙලෙ�. 
න� ෙමම �රණය ග� ලබ�ෙ� ඉහත හ��ම සඳහා ඔබ ෙපෟ�ග�කවම සහභා� 
ෙනාව�ෙ� න� පම�. 
 
 

 
 
 
අද මට ෙ� උපෙද� ලැ��. 

ෙමම උපෙද� අද �න .................................. ට ප�ව�තනය කරන ලද අතර මට අ�ත�ගතය 
වැටෙ�.  

 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
 �ථානය   �නය   අය��ක�ෙ� / ��යා��ල �ෙයෝ�තෙ� අ�ස�  
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