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IPO (SP) 05 

 د معلوماتو یادښت

 
 2017د اروپا ټولنې )د مرستندویه خوندیتوب( مقرره، کال 

 

 دا یادونه یوازې د معلوماتو او الرښوونې لپاره ده؛ د مقررو قانوني حقوقي تعبیر نه کوي

 
 دغه مقررې د څه په اړه دي؟  1.

 

و په اړه ده چې وګړهغه خاصو ځانګړیو  د مقرره( 2017مقرره )د  1خوندیتوب()مرستندویه  2017د اروپا ټولنې  1.1

 .وړ ده دوېپلې کڅخه د  نټې مې 2کال د اکتوبر له  2017 د وا يورکړیي غوښتنلیکونه خوندیتوب تندویه مرسد 

او د د عدلیی  استیناف د محکمېخالف د  .C-429/15 E.D کې قضیه (the CJEU)اروپا ټولنې  مقرره ددغه 

په پام کې نیولو سره معرفي  له خوا د حقوقو عدالت محکمې د ECLI:EU:C:2016:789 وزیر مساوات د

 IECA 20 [2017] (No.2)وزیر له خوا  د مساواتو د اد عدلیی  د محکمې استینافد  کې همغه قضیه او په. کېږي

 .کېږي نیولپه پام کې  

 

( IPOدفتر ) خوندیتوب د د نړیوال بهالندې مقررې  تر 2017به د  کېدلپلې  طرزالعملد تنظیم  د غوښتنلیکونو .21

 له خوا اجرا شي.

 

 ده؟وړ  کېدوپلی  مقرره پر چا د 2017د  .2

 

 د اروپا ټولنې ده او تاسې ته یو ځل بیا رد شوی دپه هیواد کې مو  غوښتنه هپناکه تاسې داسې څوک یاست چې د  .12

بلنه په بنیاد  (وړتیا خوندیتوب له پاره) مقرره 2006مه د 10د اکتوبر  2مقرره(2006کال د مقررې )د  2006

 د)د مرستندویه خوندیتوب کال  2013 د اروپا ټولنې دیا ، مرستندویه خوندیتوب 2006ته د تاسې  چې ی،درکړ شو

 . او:مقررې الندې غوښتنلیک ورکړئ تر 3(مقرره 2013

  

a) په  ،نه یاستمستحقه ورته تاسې چې په دې باور وئ،  چې تاسې تاسې غوښتنلیک ځکه نه دی ورکړی

 یا ،ؤی ومحدوده وخت تیر ش مودېد  کاري ورځو 15د چې ستاسې دغه اساس 

 

b) کاري  15کوم غوښتنلیک چې د د مرستندویه خوندیتوب له پاره ناوخته غوښتنلیک ورکړی دی،  تاسې

 ،نه ؤ پلټل شوی یااو کې نیول  پامپه کوم چې  ،ویتیر ش یيوخت مودې په محدود ورځو د 
 

 

1
 S.I. No. 409 of 2017 

2 
S.I. No. 518 of 2006 

3 
 S.I. No. 426 of 2013 

PASHTO 
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دغې مقررې الندې مرستندویه  تر، تاسې اوس وړ یاست چې مطابقپه کال د مقررې د شرایطو  2017د 

 . ب ته غوښتنلیک ورکړئخوندیتو

 ؟مقررې الندې غوښتنلیک ورکړم کال تر 2017چې د وي  برابرشرایطو کوم داسې زه باید په آیا   .3

مطابقت  له الندې معیارونو ، تاسې بایدکال د مقررې له پروسې څخه برخمن شې 2017د تاسې دې له پاره چې  د .13

 :يولر

i.  اوسئ حاضرپه هیواد کې نېټه،  یم2 د اکتوبر 2017په تاسې باید. 

ii.  ورکړې. ښتنلیکغو والړ شي او پخپلهته  دفترنړیوال خوندیتوب  دتاسې باید 

یا موقف یا مرستندویه  کډوال حالت)اوروپایی( غړو هیوادو کې، د  EUاو یا د ې کواد په دې هیته  که تاسې 23.

 وړ نه یاست.ته  د ورکولو غوښتنلیکغې پروسې الندې د دد تاسې  ، نويخوندیتوب درکړل شوی و

زه باید کوم او  غوښتنه وکړمد مرستندویه خوندیتوب  الندې کال د مقررې 2017زه څنګه کوالی شم چې د  .4

 مالومات ورته چمتو کړم؟

 وي:باید له الندې شرایطو سره سم کال د مقررې الندې د مرستندویه خوندیتوب غوښتنه  2017د  4.1

i.  غوښتنلیک پخپله د  خپل کاري ورځو کې دننه 30یمې څخه په 2ه لکال اکتوبر  2017 دتاسې باید

له  کال اکتوبر 2017 د)  یعنې. مشر ته ورکړئ ړیوال خوندیتوب دفترکې د ن نړیوال خوندیتوب دفتر

 .(پورې)په ګډون( مې 13تر نوومبرکال د  2017یمې څخه د 2

 

ii.   غوښتنلیک فورمه چې غوښتنلیک باید(IPO (SP) 01) ،کال د مقررې 2017د  باید په نوم یادېږې 

 چې اغیزمن وي. وي،ځانګړی شوی کې جدول  1په 

 

iii.  ه اظهارنامقانوني تاسې باید یو(IPO (SP) 01) ، ځانګړی کې  جدول 2په  کال د مقررې 2017د چې

  شي.داخله ایاالت ته په ګډه  کې دغو حاالتوباید نورو  4 مکمل قانوني اظهارنامه ی، دشو

 

 کال تر مقررې الندې درخواست وکړئ.  2017د  ، چېبنسټ تاسې وړ یاست کومپه دا چې  -

 

نه ته کې تاسې  غړو هیوادو)اروپایی(  EUد  یا مرستندویه خوندیتوبکډوال حالت  دا چې تاسې ته د -

 یا . اودی درکړ شوی

 

 .وئپه دې هیواد کې حاضر کې تاسې یمه 2اکتوبر په د کال  2017 چې د دا -

به د مصاحبې له پاره په نو تاسې ته ، دیشوی  کې قبول ,IPOپه  طی کولو له پاره مرحلو د دستاسې غوښتنلیک  چیرېکه  4.2

ادعا د نور مالومات چې ستاسې هغه تاسې باید نو تسلیموئ،  هفورمشي. کله چې تاسې خپل غوښتنې در کړ کې تعیین نېټه وخت په 

 چمتو کړئ.مطابقت وې، ال د مقررې په ک 2013د  کوالی شې، چېحمایه 

 

__________________________ 
، د له پاره کمشنر د حلف باید د یو نوټري پبلک )د حکومت د طرف نه مقرر شوی لوړ پوړی( قانوني اظهارنامه یادونه: 4

لوړه )قسم( د هغه په مخه چې  ،شوی ويورکړ ورته  او صالحیت ګومارلیڅوک چې قانون له مخې  هغهیا  کمشنرسولې 

 .ورکړئ
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 کوالی شم؟ هسندونه له کومه ځایه ترالسورسره وړ و نور ا هفورمزه غوښتنلیک  .5

 نور اوIPO (SP)  (02)اظهارنامه او ورسره مله حقوقي  یادېږي، نومپه IPO (SP)) 01) فورمه چې د غوښتنلیک  5.1

ټیلیفون په واسطه  یا د اوی غوښتل څخه د  IPOخوندیتوب دفترله نړیوال تاسې په خپله شخصی توګه مالومات 

په کله چې تاسې  شي. ولېږلواسطه په  پوستې ته به مالومات د په وروستي حالت کې، تاس ترالسه کوالی شي.

 ونیسئ، یا د ټیلیفون په واسطه تماس اولپاره والړ شې،  غوښتلو دته IPO  نړیوال خوندیتوب دفترشخصی توګه د 

او  تحقیق چې ستاسې د هویتستاسې ترڅو  الوماتو غوښتنه وشيمځینې د ، تاسې څخه به شي کولئترالسه نو 

 پام کې نیولوپه  معرفي مقررېد IPO مرستندویه خوندیتوب له  کال 2006د  تاسې په دې هیواد کېچې  ،ثابته شي

 .یاست رد شویڅخه له اعالن د مهاجرت حالت سره 

 ستنوالی شم؟رته ېبرته ېچخپل غوښتنلیک فارم د زه  6.

یمې 2له  کال اکتوبر 2017 د شخصا  یعنې پخپله باید تاسې او ورسره مله نور سندونه تکمیل شوی غوښتنلیک فارم  16.

 . کړی رته راستانهېبته  نړیوال خوندیتوب دفترد  باید مې پورې13 مبر تروکال د نو2017 څخه د

 :پته په الندې ډول دهد هغه  6.2

International Protection Office, 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2. D02 ND99 

 

 (Customer Service Centre) 8008 602 1 353+ :ټیلیفون

 8122 602 1 353 + :فاکس

لیک برېښنا : info@ipo.gov.ie 

 کې به څه پیښ شي؟ IPOپه  7.

مرستندویه خوندیتوب  د خپلو تکمیل شویو سندونو سره د د تیاریو الندېمقررې  دکال  2017د  تاسېکله چې  7.1

ځینې ټاکلیو غوښتنلیک د  ستاسېبه  کارکوونکيیو د دفتر نو ، ورځئته دفتر  IPOغوښتنلیک د ورکولو له پاره 

د تایید څخه  لو په ګډوند نه من له حالت مهاجرتتاسې پخوا په دې هیواد کې د او په شمول د س ارزونواو  تحقیقاتو

 .به ستاسې غوښتنلیک ثبت کړي وروسته،

، د ټېېنغوښتنلیک )د  غوښتنلیکد کډوال حالت پخواني د ستاسې  چېکوم سند  چېرته تاسېکه مهرباني وکړئ  7.2

 .راوړي یيځانه سره ه لنو  ،لرئ اړهپه  ګډون(په  مالوماتو داسې او نورو رېېشم حوالېټې، د ېتصمیم د نیولو ن

 .کېږيد اخیستلو غوښتنه هم  ېنښ ګوتې دبه له تاسې څخه په توګه، د تصدیق د پروسې د یوې برخې  7.3

 څوک ترسره کوي؟غوښتنلیک طرزالعمل زما د مرستندویه خوندیتوب   8.

کې به  د نړیوال خوندیتوب دفتر نو بیا به وي،شرطونه پوره په  مقررې دکال  2017د ستاسې غوښتنلیک کله چې  8.1

په مقررې  م کال د2013 خوندیتوب( دمرستندویه  )د خوندیتوب افسر له خوا به د اروپایي ټولنې نړیوالیو د 

 .طرزالعمل پیل شي ، بهمطابق

   

mailto:info@ipo.gov.ie
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د چمتو والي له پاره مرستندویه خوندیتوب  ستاسې دد وخت په جریان کې  به IPOړیوال خوندیتوب دفتر د ن 8.2

 اړهموضوع په  دی دتاسې ته هلته بیا  غوښتنلیک ومنل شي، نو، یوځل چې ستاسې تماس ونیسي بهسره تاسې 

  اړتیا نشته. ،تماس مستقیم ډول مستقیم یا غیرد  ،ستاسې سره IPOله 

 

 قانوني الرښوونې .9

د تاسې آیا تاسې ته دا معلومه شې، چې چې تر څو  قانوني مشورې واخلئباید تاسې چې  کېږيسپارښتنه تاسې ته  9.1

  که نه.او  ښتنلیک ورکړئوغتاسې خپل چې  شرایطو لرونکي یاستکال د مقررې الندې د  2017

 

 وښتنېپ 10.

 نړیوال خوندیتوب دمهرباني ورکړی  لرئ نوکومه پوښتنه اړه غوښتنلیک د طرزالعمل په دغه تاسې د  چېرتهکه  10.1

 شوي دي. تماس تفصیالت پورته ورکړلهغه د  – سره تماس ونیسئدفتر  له

  

 مالومات اړهد مرستندویه خوندیتوب په  .11

   دي.ضمیمه سره یادښت  مالوماتېدغه  دمالومات  اړهد مرستندویه خوندیتوب په   11.1
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 ضمیمه

 مالومات اړهد مرستندویه خوندیتوب په 

 مقررې مقصد. کال د 2013د  .1

په  له پاره د مرستندویه خوندیتوب غوښتنلیکونو دمقرره  کال 2013د )د مرستندویه خوندیتوب ( د اروپایي ټولنې  1.1

وروسته یو سیستم چمتو کړي له هغې یا  14په مه مبرود نو 2013په دې هیواد کې د له پاره د ارزونې، تصمیم  اړه

 دی. 

 

 مرستندویه خوندیتوب څه شی دی؟ 2.

 اساسي او واقعي زمینېد نوموړي په اړه چې  کېږي خوندیتوب ورکولته  چا هغهکې مرستندویه خوندیتوب  2.1

 مخبه سره خطر جدي  ریښتینيستون شي، له رته ېبهغه خپل اصلي هیواد ته  چېرتهچې که  ښودل شوي وي

حاصل دغه منسوب خطر او ناخوښي له کبله ورته خوندیتوب  دای دېک نه شيچې  بیاموميڅوک چې او ، شي

 دای.ېوړتیا څخه نه شي مستثنی ک له وي، او هغه څوک چې له مرستندویه خوندیتوب

 

  –د معنیپه دی  جدي خطر 2.2

a) مرګ یا اعدام یا 

b)  مخ وي، یامخاته  سزاهیواد کې اصلي رویه یا د هغه یا هغې په  بدهیا د شکنجه یا سپکاوی 

c) په  تاریخوالې تاو او یا د تبعیضهبې توپیره د جدي ځانګړی تهدید،  تهژوند د هغه ته یا شخص  کوم

 له کبله وي. شخړو د ، کې هدننه پ هیواد د چې د نړیوال یاحالت کې 

او اجازه درکړل شي  اوسېدلوتاسې ته به په دغه هیواد کې د یاست  مرستندویه خوندیتوب وړد تاسې چېرته که  32.

مقرره کې تنظیم شوي  ل پهکا 2013د . دغه حقونه او وړتیاوې کېږئځانګړیو حقوقو وړ ګڼل د ځینې تاسې به 

 دي.

 

  ؟دی لرونکی د شرایطو مرستندویه خوندیتوبڅوک د  .3

کال د مقررې په  2013تاسې د وښتنلیک ورکوئ، غ خپلکله چې تاسې  ،یاستهیواد کې  په دېتاسې  چېرتهکه  3.1

 : چېرتهکه ، یاست مطابقت د مرستندویه خوندیتوب وړ
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a)  نه یاست، اوسېدونکې ،غړي هیواد دد اروپایي ټولنې تاسې 

b)  شوي یاست.کړی رد په حیث کډوال  ه د یواعالمیکې ستاسې ایرلینډ په 

c) تاسې خپل  چېرتهکه ، کېږې چېپه دې باور  ، کو کی چېزمینې ښودل شوي یو خاص اندازه کی

او تاسې دا نه شئ  جدي خطر سره به مخ شئ، ریښتینيله نو تاسې ستون شئ،  بېرتهاصلي هیواد ته 

اد کې له خوندیتوب هیو هغهپه به خوښ یاست چې تاسې  نایا ، وساتئځان کې چې داسې خطر  کوالی

 شئ، او څخه برخمن

d)  نه یاست. او بې برخې تاسې د وړتیا څخه مستثنیاو 

 

که  ېږېکبې برخې هغه وخت وړتیا څخه  د مرستندویه خوندیتوبکال د مقررې په مطابقت کې  2013د تاسې به  3.2

  –جدي الملونه شتون ولري، چې تاسې وړپام  د چېرته

a)  کوم جرم،  یومو ت په مقابل کې یبشر یا دیو جنګي جرم، کړی دی،  یو جرمد سولې په مقابل کې

 :شېچمتو اړه له د داسې جرمونه نړیوالو اسبابونو چې په چرم 

b)  یو جدي جرم یې کړی؛ 

c) چارټر د د ملګرو ملتونو د چېچې د ملګرو ملتونو د اصولو او اهدافو کار مجرم وي یو داسې  د 

  وي، یا خالفپر  دي، تنظیم شوي مادو کېیمه 2او  1سریزې، د 

d)  المل ګرځي. امنیت ته د خطرچې ټولنې او یا د هیواد 

 

 :چېرتهکه  شېڅخه بې برخې د لرلو شرایطو د د مرستندویه خوندیتوب به تاسې  3.3

i.  ډون مو کړی وي یا او یا ګ ېمو پارول ماموریت جدي الملونه وي چې تاسې د جرم یو د پام وړ چېرتهکه

 ،تړلی وې پورې (d)څخه تر  (a)له  فقرې د 3.2داسې یو کار چې د 

ii.  جرم یا جرمونو له کبله د فرمان څخه مخنیوی  د دي چې یپرېښودلدې له پاره د تاسې خپل هیواد یوازې

له د فقرې  3.2 څخه پخوا په را ننوتلو هیواد ته د چې دغه چلندسلوک او  جرم یامرتکب د د ) خونه  وکړئ

(a) څخه تر(d))  بندیتوب سره د د دې هیواد کې لست شوی وي، په داسې حال کې چې دغه ډول جرم په

  .وېمجازاتو وړ 
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 مرستندویه خوندیتوب ته څوک غوښتنلیک ورکوالی شي؟  4

په واسطه  هغه چامرستندویه خوندیتوب له پاره د د غوښتنلیک په مطابق، یو کال د مقررې  2013څوک چې د  4.1

 :چې شيورکول 

i.  څوک چې په دې هیواد کې دی، اوهغه 

ii.  دی.څوک چې په ایرلینډ کې د کډوال په حیث د اعالمیې په واسطه رد شوی 

 

 درخواست به څنګه وارزول شي؟زما د مرستندویه خوندیتوب له پاره  5

له خوا افسر د نړیوال خوندیتوب  تصمیم بهخوندیتوب ارزونه او د مرستندویه ستاسې خوندیتوب له پاره درخواست  15.

 .کېږيکې کال د مقررې په مطابقت  2013د  د نیولو

خپل تاسې د  تاسې نه وغوښتل شي چېله  ،به له پاره پروسېد  طرزالعمل د له پاره مرستندویه خوندیتوبد  2.5

ټولو  ستاسې د ادعا له پاره دله مصاحبې څخه مقصد،  په یوه مصاحبه کې ګډون وکړې. اړهپه  غوښتنلیک

 ه کول دي.تصفی تفصیالتو تصدیق او

ټاکل چې  یياو وخت  کوم نټهیوه مصاحبه کې په دفتر کې  پهنړیوال خوندیتوب  دیو درخواست ورکوونکی باید  35.

شوې مصاحبه کې ګډون ونه  هاکلپه ټ هغېهغه یا  رخواست ورکوونکی دیو د چېرتهکه  .ګډون وکړيشوی وي 

 . دیاخیستی  بېرتهدرخواست خپل  ېهغه یا هغداسې به وګڼل شې چې  نوکړي 

په لیکلي  ته نړیوال خوندیتوب دفترافسر ته په  د نړیوال خوندیتوب مشرکوالی شې چې  یو درخواست ورکوونکی 5.4

په تړاو اسنادو د ادعا د مالتړ له پاره(  د اړونده)د تسلیمولو په ګډون ارزونې  د هرې مسئلې په اړه د توګهشوی 

 استاځیتوب څخههر نړیوال خوندیتوب دفتر باید یا د  افسر د نړیوال خوندیتوب مشر او ولېږي، نوماندهخپل 

استاځیتوب کېدی شي د دا  کال د مقررې الندې په پام کې ونیسي. 2013مخکې او د مصاحبې په ترڅ کې د 

 کس په واسطه وړاندې کړل شي.اړوند ملګرو ملتونو کمشنر ته د مهاجرېنو او یا د کوم بل 

یو  بهشي د نړیوال خوندیتوب دفتر له خوا  اړیکو له پاره اړتیا ود مناسب د یوې مصاحبې په ترڅ کې کله چې 5.5

 شي. ړلک چمتو ژباړنوکي
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 ه بیانولپروسو ترتیباتد  .6

 :کېږي اجراطرحه  د مقدماتيله پاره  د غوښتنلیک د مرستندویه خوندیتوبپه الندې ډول  6.1

i. د ستاسې د غوښتنلیک په اړه  ستاسې له پاره نړیوال خوندیتوب دفتر بهافسر یا د  د نړیوال خوندیتوب مشر

 وشي.تاسې سره کوم به چې چمتو والی ونیسي، مصاحبه 

ii. د نړیوال خوندیتوب افسراو  راپورارزونې په اړه به یو لیکلی  غوښتنلیک د ، ستاسې دله مصاحبې نه وروسته 

وړ له پاره  خوندیتوبمرستندویه ته د چې آیا تاسې چمتو شي له پاره سپارښتنې  وزیر ته مساواتد عدالت او 

 نه. که او یاست

iii.  چې په نړیوال خوندیتوب د درخواستونو محکمې )محکمه دبه په صورت کې، تاسې  ېسپارښتند منفي ،

، یاست سپارښتنې وړد له پاره غوښتنې  استیناف دته ( په نوم یادېږي – ”The Tribunal”انګلیسې ژبه کی د 

به تر سره  کې دننه کاري ورځو 15ه ه پمنفي سپارښتنې د خبرتیا څخد  د نړیوال خوندیتوب افسرهم به  داچې 

خبرتیا  دغوښتنې  استینافد درخواست کوونکی چې  چېرته ره کړيببرا اورېدنهمحکمه به یو شفاهي دا  .شې

 .پرته تصمیم ونیول شي دنېېورشفاهي اله کومې بې به  ستاسې غوښتنهکه نه، ، او وغواړي یيکې  په ترڅ

iv.  کال د مقررې په  2013په اساس، وزیر به د  صلېفییا د محکمې د د نړیوال خوندیتوب افسر د سپارښتنې

 ر یي نه کړيدچې تاسې ته  ښایيرکړي او یا د اعالمیه مرستندویه خوندیتوبتاسې ته  ي چېښایمطابقت کې 

 .هر یو چې مناسب وې

 

تاسې ته نو ، ويرد شوی د وزیر په واسطه مرستندویه خوندیتوب د ستاسې غوښتنلیک چېرته که په داسې حال،  6.2

 ، چې:کې به یې بیان کړي وېهغه په چې خبرتیا د احوال په شکل در ولېږل شې، به یو لیکلی 

a) ؛د مرستندویه خوندیتوب له پاره ستاسې د غوښتنلیک رد شوی دی 

b) ؛تیر شوی دیوخت حق دو ېوسستاسې په دې هیواد کې د ا 

c) امر  ویستلوهیواد څخه د د ستاسې په مطابق یمی برخې 3قانون د کال د مهاجرت  1999د  به وزیر

 ؛ اويږدیدا هیواد پرباید تاسې  ، چېغواړي کوم کېچې ، وړاندیز کوي

d)  چې تاسې  له پاره اختیار لرئ ترڅو یندګنوماد  ،دننه ،کې دننه کاري ورځو 15په تاسې وزیر ته

 دو اجازه درکړل شي.ېپه دې هیواد کې د پاتې کته  تاسېکړئ چې ولې ورپالن خپل 
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 نور مالومات .7

 بورډ قانوني مرستو د د دغه خدمت څخه او تاسې د، کیل سره مشوره وکړئو اسې حق لرې چې له یوت 7.1

 (LAB – Legal Aid Board)  شئ اخیستلېګټه له پاره خپل غوښتنلیک په اړه د مرستندویه خوندیتوب څخه. 

LAB هرلینډ کې تشکیلیچمتو کولو له پاره په اقانوني باوري خدمتونو د وګړو د  د چې ،موسسه ده همستقل هیو 

او مرستې الرښوونې قانوني  به له پاره مالتړ هستاسې د غوښتنلیک پ د به تاسې ته LAB همدارنګه .ده شوی

د همدارنګه تاسې  ونیسئ.چې په خپل مصرف شخصي وکیل  ،په متبادل توګه تاسې دا هم کولی شئ،  وکړي.

 د مرستې وړ هم یاست کمشنري یعال له پاره د ملګرو ملتو د ېنومهاجر

 پورې په هیواد کې پاتې شئ. فصیلۍغوښتنلیک د وروستۍ  ستاسې د مرستندویه خوندیتوب دتاسې اجازه لرئ چې  7.2

 کچه یو لیک چمتو کړي. به تر دغهوزیر به درخواست کوونکو ته  

 مسئلو هد دغ اړه،په ونو طرزالعمل د نورو د نورو مسئلو په اړوند مشوره وشي خو به اړهکال مقررې په  2013 د 7.3

شرایطو لرونکي دي د  هغه کس چې د مرستندویه خوندیتوب د د او وښودل دسروکار ونه لري  ه معلوماتوپ اړهپه 

د مرستندویه خوندیتوب اعالمیه په  چاتهدغه اړه چې  او پهتفصیالت  ارهحقوقو په د  د وړتیامرستندویه خوندیتوب 

 .سروکار لري قدرت کې ده

 

 د نړیوال خوندیتوب دفتر

 2017سپتمبر 22

  



10 
 

 تفصیالتد تماس ځینې 

 
International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2. 

D02 ND99 

 

 8000 602 1 353+ :ټیلیفون

 8122 602 1 353 + :فاکس

  info@ipo.gov.ie :برېښنا لیک

 www.ipo.gov.ie :ویب پاڼه

 

International Protection Appeals Tribunal 

6/7 Hanover Street, 

Dublin 2. 

D02 W320 

 

 8400 474 1 353+ :ټیلیفون

Lo-Call: 1890 210 458 

 8410 474 1 353+ :فاکس

  info@protectionappeals.ie :برېښنا لیک

 www.protectionappeals.ie :ویب پاڼه

 

Legal Aid Board (Smithfield) 

48/49 North Brunswick Street, 

Georges Lane, 

Dublin 7. 

D07 PE0C 

 9600 646 (01) :ټیلیفون

 0200 671 (01) :فاکس

  lawcentresmithfield@legalaidboard.ie :ویب پاڼه

 

International Organisation for Migration 

116 Lower Baggot Street, 

Dublin 2. 

D02 R252 

Freephone: 1800 406 406 

 0655 676 1 353+ :ټیلیفون

  iomdublin@iom.int :برېښنا لیک

 /www.ireland.iom.int :ویب پاڼه

 

United Nations High Commissioner for Refugees 

102 Pembroke Road, 

Ballsbridge, 

Dublin 4. 

D04 E7N6 

 4510 631 01 :ټیلیفون

  www.unhcr.org :ویب پاڼه
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