
IPO C1 Farsi 

AN OIFIG UM CHOSAINT IDIRNÁISIÚNTA                                         INTERNATIONAL PROTECTION OFFICE 

 

Name 

Address Line 1 

Address Line 2 

Address Line 3 

Address Line 4 

Address Line 5 

 

 

Person ID: xxxxxx     Application ID: IPPA xxxxxx  

 

 2015المللی ترتیبات انتقالی برای آغاز قانون حفاظت بین

 

Dear XXXXX  

 

 .نویسمحفاظت تکمیلی در کشور می/ندگیاین نامه را در خصوص درخواست فعلی شما برای وضعیت پناه

 

المللی های حفاظت بینمایلم به اطالعتان برسانم ترتیبات جدیدی برای بررسی و تعیین وضعیت درخواست

قانون ) 2015المللی در کشور در قانون حفاظت بین مجوز اقامتو ( وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی)

شروع گردیده  2016دسامبر  31در تاریخ  ر دادگستری ایرلندوزیمشخص شده که اجرای آن توسط ( 2015

 "(.تاریخ شروع)"است 

 

بر اساس این رویه، متقاضی هم برای . ، یک رویه منفرد جدید معرفی شده است2015بر اساس قانون 

 ایرلند شهروندسازی و مهاجرت اداره ،المللیدفتر حفاظت بینوضعیت پناهندگی و هم حفاظت تکمیلی به 

( ORAC) های پناهندگیدفتر کمیسیونر درخواستجای ”( IPO)“ المللیدفتر حفاظت بین. دهدخواست میدر

 .گیردکه منحل شده است را می

 

همزمان  IPOارائه شود،  2015المللی براساس قانون در صورتی که درخواست جدیدی برای حفاظت بین

اگر در . هندگی یا حفاظت تکمیلی نیز اعطا گردد یا خیربررسی خواهد کرد که آیا باید به متقاضی وضعیت پنا

رابطه با این موارد توصیه منفی صورت بگیرد، وزیر بدون انجام مراحل یا مکاتبات بیشتر، تصمیم خواهد 

در ( از جمله مالحظات بشردوستانه یا شخصی)گرفته آیا باید به متقاضی اجازه داده شود تا به هر دلیل دیگر 

یک استثنا در این روند وقتی است که درخواست باید براساس مقررات دوبلین اتحادیه . ا خیرکشور بماند ی

 10بخش به  -اروپا مورد رسیدگی قرار گیرد، که در این صورت ترتیبات جایگزین دیگری اعمال خواهد شد 
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امر تغییری نسبت به این . به پیوست مراجعه کنید( IPO 1)المللی کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین

های قبلی است که بر اساس آن اگر وزیر وضعیت پناهندگی را رد کند، سپس به متقاضی فرصتی برای رویه

ارائه درخواست جهت حفاظت تکمیلی و ارائه اظهارات در این زمینه خواهد داد که چرا نباید حکم اخراج 

 .صادر گردد

 

 وضعیت درخواست شما

ه قبل کهای وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی است انتقالی مربوط به درخواست شامل مقررات 2015قانون 

دفتر حفاظت ها به  ، این درخواست2015بر اساس قانون . ارائه گردیده بود ORACاز شروع این قانون به 

 .یابند تا براساس این قانون مورد رسیدگی قرار گیرندانتقال می المللیبین

 

بخش در  (ORACهای پناهندگی در درخواست) 1دسته المللی تحت پوشش اظت بیندرخواست شما برای حف

یخ پیوست است یعنی متقاضی که درخواست پناهندگی را قبل از تار( IPO 12)رسانی یادداشت اطالع 4

 نظیمتتا آن تاریخ  1996قانون پناهندگان سال  13براساس بخش  ORACشروع ارائه کرده و گزارش توسط 

المللی درخواست برای حفاظت بینبه عنوان  2015بر این اساس، درخواست شما براساس قانون . تنشده اس

عالمیه ااینکه آیا مشمول  بررسیبرای پرونده شما . شودتلقی می( هم وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی)

ر اینکه مگ -ه است منتقل شد المللیبین حفاظت دفتربه  وضعیت پناهندگی یا حفاظت تکمیلی هستید یا خیر

بات درخواست براساس مقررات دوبلین اتحادیه اروپا مورد رسیدگی قرار گیرد، که در این صورت ترتی

المللی به پیوست کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین 10به بخش )جایگزین دیگری اعمال خواهد شد 

 (.مراجعه کنید

 

لی در یا حفاظت تکمیلی براساس مقررات انتقا/پناهندگی واز آنجا که درخواست فعلی شما برای وضعیت 

المللی ارائه در نظر گرفته خواهد شد، نیازی نیست درخواست دیگری را برای حفاظت بین 2015قانون 

ه این قرار دهید و ب المللیدفتر حفاظت بینرا در اختیار   ملزم هستید اطالعات بیشتریبا این حال،   .نمایید

 .نیدبه پیوست را تکمیل ک( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینهای مربوطه پرسشخشمنظور باید ب

 

 رسانی و سایر اسناد پیوستیادداشت اطالع

ترتیبات  -رسانی یادداشت اطالع"در سندی با عنوان  2015جزئیات بیشتری در مورد تأثیر مفاد انتقالی قانون 

 .ه شودرسانی مذکور خواندنامه باید همراه با یادداشت اطالع این  .درج شده است ("IPO 12)انتقالی 

 

 :اسناد زیر به پیوست هستند

 

 ترتیبات انتقالی  -رسانی یادداشت اطالع(IPO 12) 

 

 المللی کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین(IPO 1)و ،  

 

 المللی نامه درخواست حفاظت بینپرسش(IPO 2.)  
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 المللی را تکمیل کنید؟نامه درخواست حفاظت بینای پرسشهباید کدام بخش

 .ارائه شده است( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینراهنمای زیر در مورد نحوه تکمیل پرسش

 

 به پیوست را تکمیل کنید( IPO 2)المللی نامه حفاظت درخواست بینهای پرسششما باید تمام قسمت

 

ین ، سپس در اتأیید نشودالمللی که باید درخواست شما برای حفاظت بیند تشخیص دهIPOدر صورتی که 

 . رد یا خیدر کشور داده شو مجوز اقامتمورد تصمیم گرفته خواهد شد که آیا باید به دلیلی دیگر به شما 

 

ای از نامه وزیر دیگر طی. ها تغییر کرده است، رویه2015توجه داشته باشید که با شروع اجرای قانون  باید

د، ور بمانیدر کش شما دعوت نخواهد کرد تا اظهارات خود را در مورد اینکه چرا باید به شما اجازه داده شود تا

دون ، بتأیید نشودتان باید المللیکه درخواست حفاظت بین تشخیص دهد IPOدر عوض، اگر  .ارائه کنید

 . شد گیری خواهدشما تصمیم مجوز اقامتگونه تأخیری در مورد هیچ

 

ام ا در هنگشود ر داده مجوز اقامتبنابراین، الزم است هر گونه دالیلی که به نظرتان براساس آنها باید به شما 

ثال، مبه عنوان  .پیوست مکتوب نمایید( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینتکمیل بخش مناسب پرسش

خارج  وشرایط خانواده شما و وضعیت داخلی، ماهیت ارتباط شما با کشور، شخصیت و رفتار شما در داخل 

ی برا. داز کشور و همچنین مالحظات بشردوستانه همگی از جمله مسائل بالقوه مرتبط در این زمینه هستن

 .کنید مراجعه( IPO 1)المللی حفاظت بینتوضیح کامل مسائل مرتبط، به کتابچه اطالعات برای متقاضیان 

  

ضعیت و ،مثال به عنوان)شما همچنین موظف هستید هرگونه تغییر در وضعیتتان که ممکن است مرتبط باشد 

 .هیداطالع د( به نمایندگی از وزیر) IPOرا به ( خانواده یا شرایط داخلی یا وضعیت کشور مبدأ خود

 

 اکنون باید چه کاری انجام دهم؟

مراه با را تکمیل و امضا کردید، باید آن را ه(IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینگامی که پرسشهن

اید در کردهارائه ن ORACهر گونه اطالعات اضافی و اسنادی که مایل هستید در نظر گرفته شوند و قبالً به 

 20دت منامه باید حداقل ظرف در صورت امکان، این پرسش. پاکت پست رایگان به پیوست به ما برگردانید

 .روز کاری از تاریخ این نامه به ما برگردانده شود

 

 IPOه میلی بیا وکیلتان بعد از اینکه اطالعات فوق را ارائه کردید نیاز به ارائه اطالعات تک/اگر شما و

داقل دو حاید بید، داشتید، باید این کار را در اسرع وقت انجام دهید و اگر در موقعیت انجام چنین کاری هست

سهیل تت نیاز بندی کار ترجمه اسناد را در صوراین زمان. قبل از تاریخ مصاحبه خود آن را انجام دهید هفته

ته شده پیش از تاریخ مصاحبه در نظر گرف IPOشود که مصاحبه گر کند و باعث اطمینان از این امر میمی

 .به همه اوراق شما دسترسی داشته باشد

 

 مصاحبه

IPO گیرد و تاریخ مصاحبه حفاظت تان، در موعد مقرر با شما تماس مینامه تکمیل شدهپس از دریافت پرسش

مصاحبه شما هم وضعیت پناهندگی و هم مسائل حفاظت تکمیلی را . المللی را به شما اطالع خواهد دادبین
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. ادیه اروپا رسیدگی شوددهد، مگر اینکه الزم باشد به پرونده براساس مقررات دوبلین اتحپوشش می

ای اند اما قبل از تاریخ شروع توصیهمورد مصاحبه قرار گرفته ORACمتقاضیانی که برای پناهندگی توسط 

هایی که باید توسط به دلیل تعداد زیاد درخواست. مصاحبه خواهند شد IPOاند، دوباره توسط را دریافت نکرده

IPO  ریزی گرددممکن است برای چند ماه بعد برنامهمورد رسیدگی قرار گیرد، مصاحبه شما . 

 

 اقامت در کشور

ی شما که قبالً برا( TRC)گواهی اقامت موقت . شرایط مربوط به اقامت شما در کشور تغییر نخواهد کرد

ه در کتلقی خواهد شد و تا زمانی  2015قانون  17صادر شده گواهی اقامت موقت صادر شده براساس بخش 

 . دگیری شود معتبر و قابل تمدید باقی خواهد مانالمللی تصمیمشما برای حفاظت بینمورد درخواست 

 

 مشاوره حقوقی

 .شود در رابطه با این نامه و اسناد پیوست، مشاوره حقوقی دریافت کنیدبه شما توصیه می

ت هیئت حمای. ویدمند شبهره هیئت حمایت قضاییتوانید از خدمات با یک وکیل را دارید و می مشاورهشما حق 

اظت یک سازمان مستقل است که خدمات حقوقی محرمانه را در اختیار افرادی که برای حف( LAB) قضایی

ایت از به ارائه کمک حقوقی و مشاوره در حم LAB. دهداند قرار میالمللی در ایرلند درخواست دادهبین

 .پیوست موجود است( IPO 12)رسانی عدر یادداشت اطال LABاطالعات تماس . پردازددرخواست شما می

 . توانید از خدمات وکیل خصوصی به هزینه خود استفاده کنیدهمچنین می

 المللینبی حفاظت دفتراگر قبالً اطالعات وکیل خود، و در صورت لزوم، هر گونه تغییر وکیل خود را به 

 . اید، باید در اسرع وقت این کار را انجام دهیداعالم نکرده

 

UNHCR 

ادداشت اطالعات تماس آن در یرا دارید که  کمیسیونر عالی پناهندگی ایاالت متحدهبا  مشاورهشما حق 

 .پیوست آمده است( IPO 12)رسانی اطالع

 

 بازگشت داوطلبانه

ت نه بازگشتوانید از گزیالمللی را پیگیری کنید، میحفاظت بیندریافت خواهید درخواست خود برای اگر نمی

 تالمللی مهاجرسازمان بینمشاوره و کمک در این زمینه توسط . نه به کشور مبدأ خود بهره بگیریدداوطلبا

(IOM )رسانی اطالعات تماس آن در یادداشت اطالعشود که ارائه می(IPO 12 )پیوست آمده است. 

 

 شماره درخواست جدید شما

 IPPAشماره درخواست جدید شما که با  .گیردشماره درخواست قدیمی شما دیگر مورد استفاده قرار نمی

 .شناسه شخصی شما همانند قبل است .شود در باالی این نامه آمده استشروع می

 

 آدرس شما

  المللیبین حفاظت دفتر، به مکتوبطور اید باید در اسرع وقت پس از جابجایی بهاگر آدرس خود را تغییر داده

 .نامه را امضا کرده و شماره ارجاع جدید خود را ذکر نماییدلطفاً فراموش نکنید که این . اطالع دهید
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 سؤاالت

شانی اید با نالمللی یا این نامه دارید، بحفاظت بیندریافت اگر هرگونه سؤالی در مورد درخواست خود برای 

 (:و شماره ارجاع جدید خود را نیز نقل کنید)زیر تماس بگیرید 

 

Customer Service Centre 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 - 83 Lower Mount Street 

Dublin 2, D02 ND99 

 6028008 01: تلفن

 info@ipo.gov.ie:  ایمیل

 

 

 .های آن عیناً در اختیار نمایندگان حقوقی قرار گرفته استمتن این نامه و پیوست

 

 

 

 

 

لیالملدفتر حفاظت بین  

ایرلند شهروندسازی و مهاجرت اداره  

Date 

 

 

 


