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      با توجه به آخرین مهلت برای برگشت تقاضانامه حمایت بین المللی و پرسشنامه  2015انون حمایت بین المللی ق

 (IPO 2 .روی لینک کلیک نموده و آنرا بخوانید ) 

آغاز شده و این قانون یک روش جدید را بطور منفرد  2016دسامبر  31سراز تاریخ  2015قانون حمایت بین المللی 

معرفی می نماید که در همه زمینه ها برای دنبال نمودن حفاظت بین المللی غرض وضعیت پناهندگی و حمایت و اجازه 

ی جهت بررسی و تعین در یک فرایند متوالی ادارهء حفاظت  برای دسترسی به باقیماندن در کشور را بنابر دالیل دیگر

 بین المللی هم قرارگرفته است که در مورد بعضی سردرگمی ها در مهلت برگرداندن تقاضانامه محافظت و پرسشنامه 

 (IPO 2 وجود دارد که آن پرسشنامه قبال برای متقاضیانی که از هفته های قبل شامل این قانون می شوند قرار ) داده

 شده است.

 

این دفتر در حال حاضر به متقاضیان و مشاوران یا وکیل های حقوقی و قانونی شان نوشته ومعلومات داده شده که 

ظرف بیست روز کاری از تاریخ ارسال  در صورت امکاندر پرسشنامه باید تقاضانامه برای محافظت بین المللی و 

 مکتوب بائیست برگردانده شود.

 

برای اجتناب یا جلوگیری از شک و تردید متقاضیان و مشاوران حقوقی شان باید توجه داشته باشند که این تاریخ 

بازگشت یک مهلت اداری است برای شروع یا آغاز کار یک روش جدید و منفرد برای متقاضیان که برای انعطاف 

شده است. در صورتیکه به وقت اضافی برای  پذیری آن به زودی ممکنه از طرف ادارهء حفاظت بین المللی ارائه

 ( یا دریافت مشاور حقوقی ضرورت باشد. IPO 2تکمیل خانه پری پرسشنامه ) 

 

به متقاضیان هم آگاهی داده شده که اگر مشاوران حقوقی شان اگر معلومات اضافی را پیرامون تقاضانامه محافظت بین 

 ارائه ء آن باید درظرف کمتر از دو هفته اجراات بدارند .المللی و پرسشنامه داشته باشند ، در قسمت 

این زمانبندی برای ترجمه مدارک که نیاز به ترجمه دارند هم فرصت داده و تسهیالتی را فراهم می نماید. برای اینکه 

احبه (از ترجمه مدارک هم اطمینان حاصل شود. تمام مدارک و ترجمه ها هم در اثنای مص IPOدر اثنای مصاحبه ) 

 آماده و در نظر گرفته شود.

 

ادارهء محافظت بین المللی امیدواراست که این معلومات و اطالعیه به وضوح معلومات الزم را برای متقاضیان ارائه 

نموده باشد. اگر شما سوال یا تقاضای دیگری داشته باشید میتوانید به مرکز خدمات مشتریان ما به آدرس زیر مراجعه 

 نمائید:

 

 

 

Email: info@ipo.gov.ie Or Telephone (01) 6028008 

   


