إعادة التسجيل لطلب اللجوء
الحقول المشار إليها بعالمة * إلزامية.

البوتوكول
الخطوة  :1معلومات رقم ر

الخطوة  :2تأكيد هويتك وبيانات االتصال الخاصة بك

بيانات شخصية:
* اسم

* اسم العائلة (لقب)

ً
اسم مستعار أو اجتماع (إن وجد)  -وفقا للمرسوم رقم  8727المؤرخ  28أبريل 2016

* جنس
] [ذكر
] [ ى
أنث
*تاري خ الوالدة

* الحالة الزوجية
] [أعزب /عزباء
] [ ز
متوج (ة)
] [مطلق (ة)
] [أرمل (ة)
] [آخر:
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إعادة التسجيل لطلب اللجوء
بيانات الوالدين:
عدم إعالن بيانات الوالدين
* اسم الوالد

* اسم الوالدة

محل الوالدة:
* البلد

* المحافظة

* مدينة أو قرية

الجنسية :
َّ
قدمة لصنع بطاقة الوطنية لتسجيل الهجرة).
*الجنسية الرئيسية (سيتم استخدام الجنسية الم

الجنسيات األخرى

اللغات واللهجات:
*لغة األم:

لغات /لهجات أخرى:

معلومات أخرى:
* األصل العرق
] [ال ينطبق
* ديانة
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خطبة؟
هل تعان من أمراض
ر
] [ ال
] [ نعم
* هل تعان من إعاقة جسدية أو عقلية؟
ال
] [ نعم ] [

آخر عنوان ق بلد الجنسية أو اإلقامة:
* البلد
* المحافظة

* المدينة أو القرية

البازيل:
بيانات االتصال ق ر
* شارع

* رقم
شقة

*ح
* والية
* مدينة

*  CEPرمز بريدي

الهاتف
] [عمل ] [

رقم
 + DDDرقم :

بريد الكبون رئيس
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زز
المتل ] [

الجوال

إعادة التسجيل لطلب اللجوء
بريد الكبون بديل

الالح إليهم
الخطوة  :3أفراد األرسة لتمديد آثار وضع ر
ز
الالج لهم؟
التازيل وتهدف إىل تمديد فوائد وضع ر
*هل لديك أفراد من العائلة و  /أو معتمدون عليك يرافقونك يف ر
] [ نعم ] [ ال
ز
الالج لهم  ،فأكمل االستمارة المحددة
التازيل وتريد تمديد فوائد وضع ر
* إذا كان لديك أفراد من الرسة و  /أو معتمدون عليك يرافقونك يف ر
لكل فرد من أفراد الرسة.

الخطوة  :4البيان
*هل كانت هناك مشاركة من المبجم (الشفوي) لملء الطلب؟
] [ نعم ] [ ال
إذا كان المر كذلك ،فاقرأ البيان أدناه بعناية وامأل حقل "تأكيد القراءة" بـ":. "X

طالب اللجوء:
ً
الالح  ،أقر بأنت تلقيت مساعدة من مبجم (شفوي) لقراءة واستكمال المعلومات الواردة ق
][ بصفت متقدما لالعباف بوضع ر
تفسبه بالنسبة ل .أدرك أنه إذا ثبت أن المعلومات المقدمة هنا خاطئة  ،فقد يؤدي ذلك
هذه االستمارة وأن كل المحتوى قد تم
ر
الالح .أفهم أن كوناري قد يرفض قبول عمل المبجم (الشفوي) ألغراض إجراءات
إل عدم االعباف بالطلب  ،أو فقدان وضع ر
طلب اللجوء  ،إذا لم يتم احبام أي من مسؤولياته.
المبجم:
] [ أقر بأن المبجم (الشفوي)  ،عند تقديم مساعدته ل  ،كان عىل علم بالمسؤوليات التالية:
*

نش أي تقرير أو مستند ً
للحفاظ عىل رسية أي وجميع المعلومات الث علم بها أثناء أداء عمله وعدم ر
بناء عىل المعلومات
ي

*

الث تم الحصول عليها أثناء ملء االستمارة؛
ي
ز
أن يكون محايدا وخاليا من الحكام يف ممارسة وظيفته؛

*

كتابة إجاباتك بلغة االستمارة ،مع تسجيل جميع المعلومات المقدمة بأمانة ؛

*

تأكيد المعلومات المرصح عنها لضمان ترجمتها بشكل صحيح؛

*

معايت ال كوناري فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والجنسانية والعمرية؛
تنفيذ أنشطته بطريقة تتفق مع
ر

*

سلث قد يؤثر عىل كفاءته لداء العمل المحايد كمتجم شفوي.
اإلبالغ عن أي أمر ر ي

بيانات المبجم (الشفوي)
* اسم المبجم

* نوع الوثيقة

* رقم الوثيقة
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* نوع العنوان

* شارع

* رقم

شقة

*ح

* والية

الهاتف
] [ جوال
] [ عمل
] [ زز
متل
رقم الهاتف
+DDDرقم :

بريد الكبون رئيس

بريد الكبون بديل

إذا لم تكن هناك حاجة إلى مترجم شفوي لملء هذه االستمارة ،فاقرأ البيان أدناه بعناية وامأل حقل تأكيد القراءة بـ ":"X
بيان طالب اللجوء:
] [ أقر بأنني مألت المعلومات وفهمت المحتوى الكامل لهذه االستمارة وأن لم يكن تدخل مترجم ( شفوي) ضروريًا .أدرك أنه إذا ثبت أن
المعلومات المقدمة هنا خاطئة ،فقد يؤدي ذلك إلى عدم االعتراف بالطلب ،أو فقدان وضع الالجئ.

توقيع طالب اللجوء
تاري ــخ / :
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/

