
)ل�� یه�ه األم� ( ت�ح�ل ق�� ج�اعي م� ال���ا  

ن%/(.� ب�,خي ال(�ر إذا &%�� م# م# "!�له� ه�ا اإل�عاد الق���،ك�ا نف�ل إ�الع عائل��� ، 

 أص6قائ�� و م(23.� م# م# یه�ه� األم�

 الف"ات ال� أث�ة �الق�ار
نهائي سلBي �A/,ص �ل? ل<,ئهم# ح/ل على ج,اب   

 م# "عK3 في ال%��ا بال وثائH رس�3ة أو ب,ضع غ3B� �3عي قان,ن3ا

 ال�2A أك�B ل�# ه, مالحH م# قBل ال�ل2ات ال%��اوMة به6ف اإل�عاد 

م# له أ� م!اكل ج%ائ3ة مع ال�ل2ات ال%��اوMة ه� األك�P ت��را ، و ل�# ال<�3ع م# م# ذ&�وا  

 مه6دون 

�اإلع قال و اإل�عاد الق�� له%ه الف"ات  ال ه+ی+ ال,+
 م# یSور م�اكS ال!��ة �!.ل م���ر &,ن ق��3ه لR�3 مالحقة قان,ن3ا 

م# ه, مه6د �اإل�عاد عل3ه ت<%? نقاW ال��23ة لل�ل2ات ،ال�ي تع��6 على ف(U ال,ثائH ب%اءا  

ل ، أو م(2ات ال���و و ال�,اصالت و نقاW على س3Bل ال�Pا U6 على الع�ق أو الل,ن ، &�ا في

 ال�ف�K3 العاد"ة

Meldeadresse  او الع%,ان ال��<ل ه, أول األماك# ال�ي س,ف ت��ه6فها ال�ل2ات إلع�قال

 ال�ع#33% �األم�

  ك�ف ت ,�- اإل�عاد الق��
  أع�ف األخ2ار ال��,قعة (ال%قاW أعاله) 

أص6قائf و &ل م# "��32ع ال��اع6ة و ال�غg في حال إع�قالfأخ�B م(امf3، عائل�f و    

�أ� خ�2 ج6ی6 في بالدك ، "�.%f تق6"� �ل? ل<,ء آخ� ب%اءا على ه�ه   fفي حالة مع�ف�

ال�عل,مات
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Warning to those it may concern: 

Charter deportation from Austria  
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