Odtlaèok peèiatky záchytného tábora
Èíslo: .................................................
FOTO
3,5 x 4,5 cm
DOTAZNÍK
cudzinca iadajúceho o poskytnutie doèasného útoèiska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priezvisko:
Meno:
Predchádzajúce priezviská:
Pohlavie (mu/ena):
Dátum narodenia:
Miesto a tát narodenia:
tátne obèianstvo:
a) pôvodné
b) súèasné (uveïte vetky tátne obèianstva)
c) bez tátnej príslunosti (uveïte dôvody)
8. Národnos a etnický pôvod:
9. Jazyková znalos:
a) materinský jazyk
b) ïalie jazyky a stupeò ich znalosti
10. Náboenské vyznanie:
11. Uveïte doklady, ktorými môete preukáza svoju totonos:
a) cestovný doklad (pas, èíslo, platnos do)
b) iné doklady (druh, èíslo, platnos do)
12. Rodinný stav:
13. Meno, priezvisko a dátum narodenia manela/ky (rodné meno manelky):
14. Poèet a mená osôb, ku ktorým máte vyivovaciu povinnos:
15. Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia a pohlavie detí do 18 rokov, v mene ktorých iadate o poskytnutie doèasného útoèiska:
16. Uveïte mená, priezviská a dátumy narodenia ïalích rodinných prísluníkov, ktorí vo svojom mene iadajú o poskytnutie doèasného útoèiska zároveò s vami:
17. Ostatní èlenovia rodiny zdriavajúci sa na území Slovenskej republiky (meno, priezvisko, dátum narodenia a vá
vzah k týmto osobám):
18. Ostatní èlenovia rodiny zdriavajúci sa mimo územia Slovenskej republiky (miesto ich pobytu a ostatné údaje ako
v bode 17):
19. Uveïte miesto váho posledného trvalého pobytu za posledných 5 rokov pred príchodom do Slovenskej republiky
(tát, mesto/obec, ulica):
20. Kedy ste opustili svoju krajinu:
21. Opíte vau cestu z krajiny, ktorú ste opustili, a po vstup do Slovenskej republiky (táty, dåka pobytu v týchto
tátoch a spôsob prepravy):
22. Zostali v krajine, ktorú ste opustili, vám blízke osoby, voèi ktorým máte záväzky:
23. Kedy, kde a akým spôsobom ste vstúpili na územie Slovenskej republiky:

VYHLÁSENIE
Bol/a som pouèený/á o svojich právach a povinnostiach poèas pobytu na území Slovenskej republiky, a to vrátane
práva zvoli si právneho zástupcu a obráti sa na Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre uteèencov (UNHCR) a o práve kontaktova sa s inými organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivosou o odídencov a azylantov.
Vyhlasujem, e otázkam uvedeným v dotazníku som rozumel/a a vetky skutoènosti, ktoré som uviedol/uviedla,
sú pravdivé.

V .......................................... dòa ......................

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

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

Podpis cudzinca

Podpis tlmoèníka

......................................................................
Podpis povereného zamestnanca ministerstva

