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Anlage A
. تەنها بۆ کاروباری ڕەسمیRaum für behördliche Vermerke . تکایە هیچی تێدا مەنووسەBitte nicht ausfüllen!

Befragungsformular im Einreiseverfahren gem. § 35 AsylG 2005
(AsylG 2005) 2005  لە یاسای پەنابەریی35 پرسیارنامە بۆ هەنگاوەکانی هاتنەناوەوە بەپێی مادەی

!

!تکایە سەرنج بدە

Bitte beachten Sie!

تکایە وەاڵمەکانت تەنیا لەنێو ئەو بۆکسانە دا بنووسە کە خەتی دەوریان
، ئەگەر پێویستت بە جێی زۆرتر هەبوو بۆ نووسینی وەاڵمەکەت.تۆخە
 ئەو بۆشیاییە کە لە تەنیشتی ئەو تێکستە دا.پەڕە کاخەزی تر بە کار بهێنە
 بۆ ئەوە دانراوە کە تەرجومەی،یە کە تۆ لە زمانەکەی تێدەگەیت
 وە لەبەر ئەمە نابێ هیچی تێدا،وەاڵمەکەی تۆی تێدا بنووسرێت
.بنووسیت
 و وەاڵمی،بە شیوەیەکی ڕاستگۆیانە و ڕوون هەموو فۆرمەکە پڕ بکەوە
.پەیوەندیدار دەستنیشان بکە
ئەو خانەیانە کە بە ئەستێرک * دیاری کراون ئیجباری نین و دەتوانیت
.وەاڵمیان نەدیتەوە

Bitte benützen Sie ausschließlich den stark
umrandeten Teil. Sollten Sie weiteren Platz
benötigen, können Sie Beiblätter verwenden. Der
freie Platz neben dem Ihnen verständlichen Text wird
für die Übersetzung Ihrer Angaben benötigt;
beschreiben Sie ihn daher bitte nicht! Füllen Sie das
Formular vollständig, wahrheitsgetreu und leserlich
aus bzw. kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind nicht
zwingend auszufüllen.

 داواکارAntragsteller
 پاشناوFamilienname(n)

1
) ئەگەر هەیە، ناو لە کاتی لەدایکبوون (هەر ناوێکی تر کە تا ئێستا بە کارت هێناوەName(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
Namen)

2

-1-

Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 ناوVorname(n)

*یا وەرگری ڕێپێدراو/ نوێنەر وەVertreter bzw. Zustellbevollmächtigter*

3

 ئایا تۆ بێواڵتیت؟Sind Sie staatenlos?
 نە

4

5

 بەڵێ



nein



ja

 جنسیە؛ ئەگەر بێواڵتیت؛ ئەو واڵتەی کە پێشتر شوێنی ژیانت بووەStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
gewöhnlichen Aufenthaltes

 ڕەگەزGeschlecht
 نێرینە

مێینە





männlich



weiblich

 ڕۆژی لەدایکبوونGeburtsdatum

6

ڕۆژ/مانگ/ساڵ

TT/MM/JJJJ

 شوێن و واڵتی لەدایکبوونGeburtsort und Geburtsstaat

7

) دوایین ناونیشانی شوێنی نیشتەجێبوون لە واڵتی خۆت (واتە واڵتی ئەسڵیتLetzte Wohnadresse im Herkunftsstaat (z.B. Heimatstaat)

8
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

شوێنی مانەوەی ئێستات/ ناونیشانی شوێنی نیشتەجێبوونDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

9

derzeitiger/derzeitigem
Wohnadresse/Aufenthaltsort
شوێنی مانەوەی ئێستات لە/ ئەگەر ناونیشانی شوێنی نیشتەجێبوونBei
 چ مۆڵەتێکی نیشتەجێبوونت هەیە؟: دەرەوەی واڵتی ئەسڵیتەaußerhalb des Herkunftsstaates: Auf welchen Aufenthaltstitel
stützt sich Ihr Aufenthalt?

 ناونیشانی ئیمەیل (هەرجۆرە گۆڕانی تەلەفۆن یان ئیمەیل/ ژمارە تەلەفۆنTelefonnummer/E-Mail Adresse (Änderungen sind umgehend
) دەبێ دەستبەجێ ڕاپۆرت بدرێتbekannt zu geben

10

 باری خێزانیFamilienstand

11

 سەڵت

 هاوسەردار
یان پارتنەری
فەرمی

/ بێوەژن
بێوەپیاو

 تەاڵقگرتوو
 ledig
یان جیاوەبوو

 Verheiratet od.
 Geschieden od.
eingetragene
 verwitwet aufgelöste
Partnerschaft
Partnerschaft

 ئایینReligionsbekenntnis

12
 ئەندامی کام گرووپی نەتەوەییت؟Welcher Volksgruppe gehören Sie an?

13
) بە کام زمانان دەتوانیت قسە بکەیت (تکایە هەموو زمانەکان بنووسەWelche Sprache(n) sprechen Sie (bitte alle Sprachen anführen)?

14
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 ئایا خزمەتی سەربازیت کردووە؟Haben Sie Militärdienst geleistet?
نە



)ڕۆژ/مانگ/ لە (ساڵ،بەڵێ





nein



هەتا

ja, von (TT/MM/JJJJ)
bis

 لە کوێ خزمەتی سەربازیت کرد؟Wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?

15

نە



 ئایا تا ئێستا دەستگیر کراویت؟Waren Sie jemals in Haft?
 کەی (تکایە ئەوەندەی دەزانیت، بەڵێ
 nein
 ja, wann (möglichst genaue Zeitangaben)
)کاتەکانی دەقیق بنووسە

 لەبەر چی؟Aus welchen Gründen?

16

 ئایا لە ئێستا دا هیچ فەرمانێکی دەستگیرکردن دژی تۆ لە حاڵیBesteht ein Haftbefehl gegen Sie?
جێبەجێکردن دایە؟
نە



 لەبەر هەم هۆکارانەی خوارەوە، بەڵێ



nein



ja, aus folgenden Gründen

17

 زانیاری لەبارەی ئاستی خوێندەواریت و دوایین پیشەت (هەروەها ماوەیAngaben zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrem zuletzt ausgeübten
) ڕاهێنان و فێرکردن لە بوار پیشەکەت داBeruf (auch Dauer der Ausbildung bzw. des Arbeitsverhältnisses)

18
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 داواکارAntragsteller
 هاوسەر یان پارتنەری فەرمیEhegatte oder eingetragener Partner
 پاشناوFamilienname(n)

19
 ناوVorname(n)

20
 جنسیە؛ ئەگەر بێواڵتیت؛ ئەو واڵتەی کە پێشتر شوێنی ژیانت بووەStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
gewöhnlichen Aufenthaltes

21
 ڕۆژی لەدایکبوونGeburtsdatum

22

ڕۆژ/مانگ/ساڵ

TT/MM/JJJJ

 شوێن و واڵتی لەدایکبوونGeburtsort und Geburtsstaat

23
 ڕۆژی زیواج یان تۆمارکردنی پارتنەریDatum der Eheschließung oder Eintragung der Partnerschaft

24

TT/MM/JJJJ

ڕۆژ/مانگ/ساڵ

 شوێن و ئەو دەسەاڵتی کە لە حزووری دا زیواج ڕاگەیەندرا یانOrt, Behörde, vor der die Ehe geschlossen oder die
 پارتنەری تۆمار کراPartnerschaft eingetragen wurde

25
شوێنی مانەوەی ئێستات/ ناونیشانی شوێنی نیشتەجێبوونDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

26
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 منداڵەکانKinder
 وەرگیراو)؛، نایاسایی، تکایە ناوی هەموو منداڵەکان بنووسە (یاساییBitte alle (eheliche, uneheliche, adoptierte) Kinder anführen (bei
. ئەگەر پێویست بێت دەتوانیت درێژەی زانیاریەکان لەسەر پەڕەی تر بنووسیتBedarf bitte Beiblatt verwenden).

 پاشناوFamilienname(n)

27

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.

3.

 ناوVorname(n)

28

1.

) جنسیە (جنسیەکانStaatsangehörigkeit(en)

29

1.

2.

3.

 ڕۆژی لەدایکبوونGeburtsdatum

30

1.

(ڕۆژ/مانگ/)ساڵ

1.

(TT/MM/JJJJ)

2.

(ڕۆژ/مانگ/)ساڵ

2.

(TT/MM/JJJJ)

3.

(ڕۆژ/مانگ/)ساڵ

3.

(TT/MM/JJJJ)

 شوێن و واڵتی لەدایکبوونGeburtsort und Geburtsstaat
1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

31

 شوێنی مانەوەی ئێستاderzeitiger Aufenthaltsort
1.

2.

3.

32
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 باوک و دایکEltern

33

:باوک

 پاشناوFamilienname(n)
: دایکVater:

Mutter:

 ناوVorname(n)

34
) جنسیە (جنسیەکانStaatsangehörigkeit(en)

35
 ڕۆژی لەدایکبوونGeburtsdatum
)ڕۆژ/مانگ/باوک (ساڵ

Vater (TT/MM/JJJJ)

)ڕۆژ/مانگ/دایک (ساڵ

Mutter (TT/MM/JJJJ)

36

 شوێن و واڵتی لەدایکبوونGeburtsort und Geburtsstaat

37

 شوێنی مانەوەی ئێستاderzeitiger Aufenthaltsort

38
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 بەڵگەکانDokumente
 ئایا پاسپۆرتت هەیە؟Haben Sie Ihren Reisepass?
 نە

39

 بەڵێ



nein

 ئایا ئەمە بەڵگەیەکی سەفەرە کە بە فەرمی دەرکراوە؟Handelt

es sich
Reisedokument?

 نە

بەڵێ



نازانم






dabei

nein

um


ein

amtlich

ja



ja
ausgestelltes
ich weiß nicht

 ئایا بەڵگەیەکی ترت هەیە؟Haben Sie noch weitere Dokumente?

40
 بەلگەی زیواج
 بەڵگەی ناسنامە (وەکوو
 کاخەزی،کارتی ناسنامە
)ناسنامە
 بەڵگەی تۆماری پارتنەری

 بەڵگەی لەدایکبوون 
 بەڵگەی تر

Heiratsurkunde

 Identitätsdokument
(z.B. ID-Card, Personalausweis)

 هیچیەک 

Partnerschaftsurkunde



Geburtsurkunde



Sonstige Dokumente



keine

 بەڵگەکانی سەلماندن (ئەوەندەی کە پێویستە بەپێی مادەیNachweise (soweit gemäß § 35 Abs 1 und 2
)2005  لە یاسای پەنابەریی2  و1  پاراگرافی،35 AsylG 2005 erforderlich)
 ئایا هیچ بەڵگەیەکی سەلماندنت هەیە کە نیشان بدات مافی نیشتەجێبوونHaben Sie einen Nachweis über einen Rechtsanspruch auf eine
 لە یاسای1  ئایتمی،2  پاراگرافی،60  لە ئاوستریات هەیە بەپێی مادەیUnterkunft in Österreich iSd § 60 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005?
؟2005 پەنابەریی
 nein
 ja
 نە
 بەڵێ
 تکایە بنووسە چ بەڵگەیەکی سەلماندنت هەیە و لەگەڵ، ئەگەر هەیەWenn ja, geben Sie bitte an, welchen Nachweis Sie haben und legen Sie
 گرێبەستی کرێنشینی یان، داواکاریەکەت پێشکەشی بکە (بۆ نموونەdiesen dem Antrag bei (zum Beispiel Miet- oder Untermietvertrag,
) هتد، قەوڵنامەی یاسایی، بەڵگەی خاوەنیەت، گرێبەستی ژێرکرێنشینیEigentumsnachweis, bestandrechtlicher Vorvertrag,…)

41
. هۆکارەکەی بنووسە، ئەگەر نەWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

Sie
einen
Nachweis
über
einen
 ئایا هیچ بەڵگەیەکی سەلماندنت هەیە کە نیشان بدات کە تۆ بیمەیHaben
Krankenversicherungsschutz
iSd
§
60
Abs.
2
Z
2
AsylG
2005?
 لە یاسای2  ئایتمی،2  پاراگرافی،60 تەندروستیت هەیە بەپێی مادەی
؟2005 پەنابەریی

 نە

 بەڵێ



 تکایە بنووسە چ بەڵگەیەکی سەلماندنت هەیە و لەگەڵ،ئەگەر هەیە
 بەڵگەی بیمە کە نیشان بدات،داواکاریەکەت پێشکەشی بکە (بۆ نموونە
ئەو بیمەی تەندروستیە لە ئاوستریا ڕەوایە و هەموو ڕیسکەکان
 نامەی ڕێکخراوێکی بیمەی تەندروستی لە ئاوستریا کە،دەگرێتەوە
) هتد،ئیمکانی بیمەی هاوبەش تەئید بکات

nein



ja

Wenn ja, geben Sie bitte an, welchen Nachweis Sie haben und
legen Sie diesen dem Antrag bei (zum Beispiel Nachweis über
einen in Österreich leistungspflichtigen und alle Risken
abdeckenden Krankenversicherungsschutz, Bestätigung einer
österreichischen
Krankenkasse
über
Möglichkeit
der
Mitversicherung,…)

42

. هۆکارەکەی بنووسە، ئەگەر نەWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.

 ئایا هیچ بەڵگەیەکی سەلماندنت هەیە کە داهاتی تۆ نیشان بدات بەپێیHaben Sie einen Nachweis(e) über finanzielle Einkünfte iSd § 60
؟2005  لە یاسای پەنابەریی3  ئایتمی،2  پاراگرافی،60  مادەیAbs. 2 Z 3 AsylG 2005?
 نە
 بەڵێ
 تکایە بنووسە چ بەڵگەیەکی سەلماندنت هەیە و لەگەڵ،ئەگەر هەیە
 گەواهیی، کاخەزی مووچە،داواکاریەکەت پێشکەشی بکە (بۆ نموونە
، بەڵگەی سەرمایەی دارایی، یارمەتیی بیمە، گرێبەستی دامەزران،موچە
)هتد



nein



ja

Wenn ja, geben Sie bitte an, welche(n) Nachweis(e) Sie haben
und legen Sie diese(n) dem Antrag bei (zum Beispiel Lohnzettel,
Lohnbestätigung,
Dienstvertrag,
Versicherungsleistungen,
Vermögensnachweis,…)

43
. هۆکارەکەی بنووسە، ئەگەر نەWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 Bezugsperson in Österreichخزم لە ئاوستریا (خزم واتە هەرکەسێک کە ئەم
داواکارە لەگەڵی پەیوەندیی هەیە)
) Familienname(nپاشناو

44
 Name(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführteناو لە کاتی لەدایکبوون (هەر ناوێکی تر کە تا ئێستا بە کارت هێناوە ،ئەگەر
) Namenهەیە)

45
) Vorname(nناو

46
) Staatsangehörigkeit(enجنسیە (جنسیەکان)

47
 Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Fremden mit Schutzstatus inجۆری خزمایەتیی خێزانی لەگەڵ ئەو کەسە بیانیەی کە دۆخی پاراستنی
 Österreichالوەکی لە ئاوستریا پێ بەخشراوە

48
 Geschlechtڕەگەز
weiblich

männlich







مێیینە

 نێرینە

 Geburtsdatumڕۆژی لەدایکبوون
TT/MM/JJJJ

ساڵ/مانگ/ڕۆژ

49
50

 Geburtsort und Geburtsstaatشوێن و واڵتی لەدایکبوون

51

 Adresse der Bezugsperson in Österreichناونیشانی خزمەکە لە ئاوستریا (خزم واتە هەرکەسێک کە ئەم داواکارە
لەگەڵی پەیوەندیی هەیە)

52

Befragungsformular / Kurdisch Sorani
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دۆخی پاراستنی الوەکیی خزمەکە لە ئاوستریا (خزم واتە هەرکەسێک کە
Schutzstatus der Bezugsperson in Österreich
)ئەم داواکارە لەگەڵی پەیوەندیی هەیە
 پەنابەری

 پاراستنی الوەکی
 Asyl
 subsidiärer Schutz
 ڕۆژی پێبەخشینی دۆخ بەشێوەی یاساییDatum der rechtskräftigen Statuszuerkennung:
TT/MM/JJJJ

ڕۆژ/مانگ/ساڵ

53

/دادگا و ڕێفرێنس یان کۆپیی بڕیارەکە/ وردەکاریی بڕیارەکە (دەسەاڵتAngaben zur Entscheidung (Behörde/Gericht und Zahl oder
) نەتیجەکەKopie des Bescheides/Erkenntnisses)

ئایا لە واڵتی ئەسڵیت یان واڵتێکی سێیەم لەگەڵ ئەو خزمەت ژیانێکی
Hat im Herkunftsland oder einem Drittstaat ein gemeinsames
خێزانیت هەبووە (خزم واتە هەرکەسێک کە ئەم داواکارە لەگەڵی
Familienleben mit der Bezugsperson existiert?
پەیوەندیی هەیە)؟
 نە

 بەڵێ



nein



ja

 ئەم ژیانی خێزانە لە واڵتی خۆت یان واڵتێکی سێیەم بە چ، ئەگەر بەڵێWenn ja, wie wurde dieses Familienleben im Herkunftsland oder
 شێوەیەک بووە؟im Drittstaat geführt?

54
. هۆکارەکەی بنووسە، ئەگەر نەWenn nein, bitte um Angabe der Gründe.
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Befragungsformular / Kurdisch Sorani

 Besteht weiterhin ein aufrechtes Familienverhältnis mit derئایا هێشتا پەیوەندیی خێزانیی ڕەوات لەگەڵ ئەو خزمەت هەیە (خزم واتە
? Bezugspersonهەرکەسێک کە ئەم داواکارە لەگەڵی پەیوەندیی هەیە)؟
ja

nein



 بەڵێ



 نە

? Wenn ja, wie wird dieses Familienverhältnis aufrechterhaltenئەگەر بەڵێ ،ئەم پەیوەندیە خێزانیە چۆن بەردەوامە؟ (چۆن پێکەوە
)? (Form und Anzahl der Kontaktaufnahmeپەیوەندی دەکەن و چەند وەخت جارێک؟)

55
ئەگەر نە ،تکایە هۆکارەکەی یان ئەو شتەی کە ڕێگرە لە پەیوەندیکردن
Wenn nein, bitte um Angabe der Gründe bzw Hindernisse.
بنووسە.

 Soll das Familienleben mit der Bezugsperson in Österreichئایا پێویستە ئەم ژیانە خێزانیە لەگەڵ خزمەکەت لە ئاوستریا درێژەی
? fortgesetzt werdenهەبێت (خزم واتە هەرکەسێک کە ئەم داواکارە لەگەڵی پەیوەندیی هەیە)؟
ja

nein



 بەڵێ



 نە

 Wenn nein, bitte um Angabe der Gründe.ئەگەر نە ،هۆکارەکەی بنووسە.

56

? Was ist Ihnen sonst noch wichtig mitzuteilenئایا شتێکی گرنگی تر هەیە کە بتەوێت پێمان بڵێیت؟

57

Befragungsformular / Kurdisch Sorani
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!تکایە سەرنج بدە

!

Bitte beachten Sie!

تکایە بەڵگەکانی ناسنامەت لەگەڵ ئەو بەڵگانەی تر کە گونجاون بۆ
 بدە بە بەرپرسانی ئاوستریایی بۆ ئەوەی،پاڵپشتیکردنی داواکاریەت
، بەڵگەی لەدایکبوون و هاوسەرگیری،کۆپییان لێ بگرن (بۆ نموونە
 بەڵگەی، ئەگەر پەیوەندی بە تۆوە هەیە،بەڵگەی تۆماری پارتنەری
بڕیاری دەرکراو بۆ خزمەکەت (خزم واتە هەرکەسێک کە ئەم داواکارە
 بەڵگەکانت دوای کۆپیکردن دەستبەجێ.))لەگەڵی پەیوەندیی هەیە
.دەدرێنەوە پێت

Händigen Sie Ihre Identitätsdokumente sowie alle
anderen Unterlagen, die geeignet sind, Ihr
Vorbringen zu stützen (z.B. Geburts- und
Heiratsurkunde, Partnerschaftsurkunde, allenfalls
Bescheid der Bezugsperson), zur Anfertigung von
Kopien dem österreichischen Beamten aus! Diese
werden
Ihnen
unverzüglich
wieder
zurückgegeben.

 پڕکردووەتەوە..............................  من ئەم فۆرمەم بە زمانیIch habe das Formular in der ..............................
 من بەم شێوەیە. و هەموو ئەو زانیاریانەم داوە کە بەالمەوە گرنگنSprache ausgefüllt und habe alles vorgebracht, was
. داوای هاتنەناوەوە پێشکەش دەکەمmir wichtig erschien. Ich ersuche um Einreise.
 ڕێکەوتDatum
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