هل تستطيع تحدث لغة أخرى؟ 1-
هل تملك أو كنت تملك جنسية اخرى؟ 2-
هل تتبع لقبيلة معينة؟ 3-
هل تملك بطاقة شخصية أو جواز سفر؟ 4-
ألي سبب ال تملك بطاقة شخصية؟ 5-
هل لك في وطنك بطاقة شخصية أو جواز سفر؟ 6-
هل لديك أوراق أخرى كشاهدة ميالد أو جيش أو هوية سيارة؟ 7-
هل كان لديك تأشيرة سفر فيزا أللمانيا أو أي بلد آخر؟ 8-
أكتب آخر عنوان اليك؟ 9-
اكتب اسم واسم العائلة تاريخ ومحل الميالد لزوجتك أو زوجك وتاريخ الجواز؟ 10-
اكتب عنوان الزوجة أو الزوج الحالي؟ 11-
اكتب اسم واسم العائله تاريخ ومحل الوالدة ألوالدك؟ 12-
اكتب عنوان األوالد؟ 13-
اكتب اسم وعنوان الوالدين؟ 14-
هل لديك أخوة أو عم أو خال يعيش في الخارج؟ 15-
هل تحول مساري ألهل في وطنك؟ 16-
اسم وعنوان اجدادك؟ 17-
هل كنت بمدرسة أو جامعة؟ 18-
أي وظيفة تعلمتها وفي أي شركة؟ 19-
أي وظيفة تقوم بها حاليا في ألمانيا؟ 20-
هل كنت بالجيش؟ 21-
هل اشتركت بمظاهرات في وطنك؟ 22-
هل زرت ألمانيا من قبل؟ 23-
هل قمت بتقديم في أي مدينة ألمانية على لجؤ سياسي؟ 24-
هل لديك أقارب حاصلين على لجؤ سياسي في ألمانيا؟ 25-
هل لديك اعتراض على أن تقوم مدينتك بالنظر في أوراقك؟ 26-
اكتب متى وكيف جئت على ألمانيا و على أي حال تركت وطنك و كم دولة مريت بها؟ 27-
تاريخ تسجيلك بألمانيا؟ 28-
هل تسافر بالسيارة على بالد آخر فى ألمانيا؟ 29-
هل قمت بتقديم على لجؤ سياسي فى أي دولة أخرى 30-
هل تم الموافقة على التقديم؟ 31-
هل لديك أقارب بألمانيا؟ 32-
هل كان لديك أعمال سياسة في وطنك؟ 33-
لماذا تركت وطنك؟ 34 -
هل لزوجتك أو زوجك أقارب ؟ 35-
ما وظيفة زوجتك أو زوجك؟ 36-
كم تكلفت الرحلة؟ 37-
من أين حصلت على المساري؟ 38-
أي عامل مهم جعلك تترك وطنك؟ 39-
كيف حال عائلتك ؟ 40-
ما هو اسرأيك شى كان ممكن أن يحدث لك لو ما كنت تركت وطنك؟ 41-
هل لديك أقوال آخرى؟ 42-

