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اطالعاتی
ایک انٹرویو بیان لکھنے پر یہ آپکا مدد کرے گا کہ اپکو تیار کرسکے آپکے پناہ انٹرویو کے لیئے
نوٹ :یونانی پناہ سروس
تاریخ:
عزیز محترم  /محترمہ،
میرا نام ہے اور یہ میرا سیاسی پناہ کے انٹرویو کے لئے اپنے بیان ہے.
صنفی:
قومیت:
نسل:
کتنے زبانیں بولے جاتے ہو:
پیدائش کی تاریخ:
جائے پیدائش:
پاسپورٹ ملک اور نمبر:
ازدواجی حیثیت:
تاریخ کی اس ملک میں پہنچے:
موجودہ رابطہ کی معلومات موبائل فون نمبر  /پتہ
پس منظر کی معلومات:
کیا ہوا تھا جو میں نے اپنا ملک چھوڑا:
مجھے اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور کیسے میں نے ملک چھوڑا:
کیوں میں اپنا ملک واپس نہیں جاسکتا:
اس ملک میں اب میری حالت:
کہ جو اس بیان میں شامل کیا ہے تمام معلومات صحیح ہیں .پناہ گزین کی حیثیت کے لئے میری
درخواست پر غور کے لئے آپ کا شکریہ.
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