
 

Dari 

 بازگشت  یمهلت برا نیدر مورد آخر -2015   یالملل نیبحمایه   یا مصوبهقانون 

 )رابطه( نکیل یلطفا رو )IPO 2 (- یالملل نیب حمایهپرسشنامه  درخواست

 دیخوانب آنراو فشاردهید
 

 گردیدهآغاز  میالدی  2016سامبر د  31 به تاریخ  2015 یالملل نیب حمایه قانون

 جستجو برایی که ها نهیهمه زمدر تاکند  یم یمعرفوفراهم را روش واحد  کیو 

دولت به اقامت درو اجازه   (مکمل تیو حما یگه پناهندی )حالت الملل نیب حمایه

 .د میباشددگر نییو تع یبررس یمتوال پروسه کیاساس  ربکه  یگرید لیدال

 

 بازگشت جهتدر مورد مهلت  هاست ک رسیده یالملل نیب حمایهدفتر  اطالع به

درخواست که به   (IPO 2) یالملل نیب حمایتپرسشنامه  یبرادرخواست  )ارایه(

ارسال گردیده است ریاخ یهفته هادرقانون این  یمقررات انتقال متاثرین دهنده گان

درخواست دهنده اطالع به  تحریریقبال  دفتر نیدارد. اوجود  اتد و اشتباهیترد

درخواست پرسشنامه )ارایه(  بازگشتکه ده یرسان آنها یو مشاوران حقوق گان

روز  20 از )نا وقت تر(، بعددر صورت امکان"  دیبا  )IPO 2 (یالملل نیب حمایه

 ."نه باشدن آ نامه پوششصدور خیاز تار یکار

 

توجه  دیرا با آنها یو مشاوران حقوق درخواست دهنده گاناجتناب از شک،  یبرا

 یبرا یمهلت ادار کیتنها  )ارایه دوباره( بازگشت خیتار نیکه ا دنداشته باش

توسط  میباشد.  در اسرع وقت واحدروش  ویک دسته بندی درخواست ها شروع

و  مهپرسشنا لیتکم یبرا یوقت اضاف ازیندر صورت  یالملل نیب حمایتدفتر 

   .میشودارائه  نیز یریانعطاف پذ لزومدر صورت  یمشاوره حقوق افتیدر

 

پس از  آنها یمشاور حقوق ایکه آنها و  اندشده  هیتوص زین درخواست دهنده گان

 نیب دفترحمایتبه  متممبه ارائه اطالعات  ازین یالملل نیب حمایتارائه پرسشنامه 

مصاحبه  خیدو هفته قبل از تارنه نا وقتر از آنها ،در صورت امکان ،دارند یالملل

 لیتسهرا  داسنا ترجمه یزمانبند نیا .دنانجام ده دنتوان یم شانشده  یزیر امهبرن

تمام    IPOکنندهحاصل شود که مصاحبه  نانیاطم ضرورتصورت نموده ودر

مصاحبه در نظر  خیاز تار قبلو خویش داشته را در دسترس ن موجوده تاکاغذات 

 است. گرفته

 

را الزم  احتوض هیاطالع معلومات نیاکه است دواریام یالملل نیب حمایتدفتر

 .مینمایدفراهم  درخواست دهنده گان یبرا
 

 تماس لیمیا قیما از طر انیمرکز خدمات مشتربا لطفا  پرسشی داشته باشیدشما هر گونه  اگر

 .بگیرید تماس 6028008 (01) : نوتلفبا  ایو  info@ipo.gov.ie حاصل نمایید: 
 


