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Person ID: xxxxxx     Application ID: IPPA xxxxxx  

 

ونەتەوەییی پاراستنی نێ 2015کردن بە یاسای ئامادەکارییەکان بۆ کار گواستنەوەی  

 

Dear XXXXX,  

 

 داواکارییەکەت بۆ مافی پەنابەری و مافی)پاراستنی زیادە یان پلە دوو( لە واڵتدا بە من سپێردراوە.

بڕیاردان لە سەر داواکارییەکان بۆ پاراستنی و نەوە پێم خۆشە ئاگادارت کەمەوە کە ئامادەکاری نوێ بۆ لێکۆڵی

ی  2015لە یاسای نێونەتەوەیی ) مافی پەنابەری و پاراستنی زیادە یان پلە دوو( هەروەها ئیزنی مانەوە لە واڵتدا 

ی 31 ی( ئەو یاسایەیە کە لە الیەن وەزیری داد و یەکسانییەوە لە ڕێکەوت2015پاراستنی نیونەتەوەییدا کراوە، )یاسای 

 ( کەوتە بواری دەستپێکردنەوە. ) رێکەوتی دەسپێکردنەکەوە  2016ی ساڵی 12مانگی 

سایە، هەر داواکارێك، داواکاری بۆ هەر دوو حاڵەتی مافی ڕێسایەكی پێناسە کراوە ، بە پێی ئەو ڕێ  2015بە پێی یاسای 

ی نێونەتەوەیی و ئیدارەی کۆچ و شارۆمەندی ی و پاراستنی زیادە یان پلە دوو، پێشکەشی نووسینگەی پاراستنێتپەنابەر

( شوێنی نووسینگەی کۆمیسیونەری داواکاری پەنابەران واتە IPOونەتەوەیی )ەند دەکات، نووسینگەی پاراستنی نێرلێئ

(ORAC.کە هەڵوەشاوەتەوە، دەگرێتەوە ) 

نووسینگەی پاراستنی  دەکرێت،پێشکەش داواکارییەك بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی  2015کاتێك کە بە پێێ یاسای

ی پێ بدرێت ێت( لە یەک کاتدا لە سەر ئەوە دەکۆڵیتەوە کە ئایا داواکار شایانی ئەوەیە مافی پەنابەرIPOنێونەتەوەیی واتە )

 .ی پێ بدرێتپاراستنی زیادە یان پلە دوو خۆ مافی یان

وەزیر بە بێ هیچ ئیجرائاتێکی زیاتر یان  ئەگەر هاتوو بڕیارێکی نەرێنی )مەنفی ( بە داواکارییەکە درایەوە، لەو کاتەدا

وەك ) بنەمای مرۆڤدۆستانە یان  کانیترکە ئایا داواکار دەبێت لە سەر  بنەمانووسین ئاڵوگۆڕ کردن بریاری ئەوە دەدات 

ا ( ئیستثن -تایبەتمەندی کەسێتی( مافی مانەوەی لە واڵت پێ بدرێ یان نە.لەم پرۆسەیەدا یەك حاڵەتی لە یاسا بە دەر )شاز

مامەڵەی لە گەڵ دارێژراون دوبلین کە داواکارییەکە بە پێێ ئەو یاسایانەی یەکێتی ئوروپا کە لە  هەیە ئەویش ئەو کاتەیە

لە نامیلکەی  10بڕگەی بکرێت،لە کامە دۆخ یان حاڵەتدا ئامادەکاری جێگرەوە دەکرێت تکایە بۆ زانیاری زیاتر تەماشای 

( کە هاوپێچە لە گەڵ ئەم نامەیەدا ، بکە. ئەمە تەنیا ئاڵوگۆڕێکە کە IPO 1ونەتەوەیی )نی پاراستنی نێازانیاری بۆ داواکار



2 
 

لە ڕێساکانی پێشوودا کراوە، پێشتر هەر کات وەزیر مافی پێدانی پەنابەری بە داواکارێك رەفز دەکردەوە، ئەو هەلەی بە 

کات وە قسەی خۆی بکات کە بۆچی نابێ داواکار دەدا کە داواکارییەك بۆ پاراستنی زیادە یان پلە دوو پێشکەش ب

 پرۆسەی بە زۆر گەڕاندنەوەی لە سەر ئەنجام بدرێ.

 باروودۆخی داواکارییەکەت.

لە خۆ دەگرێت کە مامەڵەی لە گەڵ ئەو داواکارییانە دەکرد وا بۆ مافی پەنابەری  هندێك بەندی گوێزراوە 2015یاسای 

( کرا بوو. بە گوێرەی یاسای ORACکار کردن بەم یاسایە پێشکەشی )پێکی پلە دوو ، پێش لە دەست-یان پاراستنی زیادە

ئەو داواکارییانە بۆ ئەوەی بە پێێ ئەو یاسایە مامەڵەیان لە گەڵ بکرێت بۆ نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی  2015

 دەگوێزرێنەوە.

( IPO  12نامیلکەی زانیاری )لە  4لە بڕگەی  (ORAC) 1 بەشینێو نەتەوەیی دەکەویتە داواکارییەکەت بۆ پاراستنی 

 2015بە یاسای  ی بەر لە ڕێکەوتی دەسپێکی کار پێکردنێتگرتنی مافی پەنابەرریەکی بۆ وەیداواکار .واتە ئەگەر کەسێك

 ORACلە الیەن  ی پەنابەری 1996ی یاسای ساڵی  13پاراگرافی  ێ و تا کوو ئەم ڕێکەوتە بە گوێرەیپێشکەش کرد ب

داواکارییەکەت وەكوو داواکارییەك بۆپاراستنی  2015مادە نەکرابێ، بەم پێیە، بە گوێرەی یاسای ئا ەوە ڕاپۆرتی لە سەر

بۆ لێکۆڵینەوە بۆ ئەوەی کە ئایا ی و پاراستنی پلە دوو( دێتە ئەژمار. پەروەندەکەت ێتنێو نەتەویی ) هەر دوو مافی پەنابەر

ی پلە دوو ت پێ بدرێ، بۆ نووسینگەی پاراستنی تۆ مافی ئەوەت هەیە پەنابەریت پێ بدرێ، یان مافی پاراستن

دوبلین  کە لە یەکێتی ئوروپا اکارییەکە بە گوێرەی یاساکانیمەگەر لە حاڵەتێکدا نەبێ کە داو –نێونەتەوەیی ڕاگوێزراوە. 

.) بڕوانە ی لە سەر جێ بە جێ دەکرێتمامەڵەی لە گەڵ بکرێت، لەو حاڵەتەدا جۆرێك ئامادەکاری دیکەدارێژراوە 

 لە نامیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی نێونەتەوەیی( 10اراگرافی پ

پلە دوو بە گوێرەی بەندە لە کاتێکدا کە داواکارییەکەی ئێستاکەت بۆ مافی پەنابەری یان مافی پاراستنی 

نێو نەتەوەیی ییەکیتر بۆ پاراستنی لێکۆڵینەوەی لە سەر دەکرێ، پێویست ناکات داواکار 2015یاسای   گواستراوەکانی

 پێشکەش بکەیت.

سەرەڕای ئەوە، بە پڕکردنەوەی ئەو بەشە گونجاوانە لە فۆرمی هاوپێچکراوی پرسیارنامەی داواکاری بۆ پاراستنی 

 پێویستە زانیاری زیاتر بۆ نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی دابین بکەیت.( IPO  2نێونەتەوەیی )

 

 

 راوەکانیترنامیلکەی زانیاری و بەڵگەنامە هاوپێچک

 

لە بەڵگەنامەیەکدا بە ناوی "  2015هندێك وردەکاری دیکە سەبارەت بە کاریگەری ئەو بەندە ڕاگوێزاراوانەی یاسای 

(". دەرچووە. ئەم نامەیە دەبێت لە گەڵ ئەو نامیلکە زانیارییەدا IPO  12ڕاگواستنی ئامادەکاری ) -نامیلکەی زانیاری

 پێکەوە بخوێنرێنەوە.

 

 

 ەنامانەی کە لە خوارە ناویان دێت لە گەڵ ئەم نووسراوەدا هاوپێچ کراون:ئەو بەڵگ

 

 

  گواستنەوەی –نامیلکەی زانیاری ( ئامادەکاریIPO  12.) 

  نامیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی نێونەتەوەیی (IPO 1وە هەر وەها ، ) 

 ( پرسیارنامەی داواکاری بۆ پاراستنی نێونەتەوەییIPO  2.) 
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 ە لەیان تۆ وە دەبێ پڕ بکرێتەوە؟م بەشانە لە پرسیارنامەی پاراستنی نێونەتەوەیی لکا

 ( پێشکەش کراون.IPO 2ئەو ڕێنماییانەی خوارەوە بۆ چۆنێتی پڕ کردنەوەی پرسیارنامەی داواکاری پاراستنی نێو نەتەوەیی )

 ( پڕ بکەیتەوەIPO 2تەوەیی )تۆ دەبێ هەموو بەشەکانی پرسیارنامەی هاوپێچکراوی فۆرمی پاراستنی نێونە

 

کە لە سەر ئەوەی  پاراستنی نێونەتەوەیی ڕەفز کراوە، ئەو کات بڕیاڕدەدرێت ( پێشنیاز بکات کە داواکارییەکەت بۆIPOدەکرێت )

 انەوەت لە واڵت پێ بدرێت.م مۆڵەتیئایا لە سەر بنەمای دیکە 

 

 ئاڵوگۆڕیان بە سەردا هاتووە. ، شێوازی کارکردن2015یاسای  گرنگە تێبینی ئەوە بکەن کە لە گەڵ دەستپێکی کار پێکردن بە

بەڵکوو، لە باتیدا ئەگەر   چونکە چیتر وەزیر نامەی چۆنیەتی پێشنیارەکانت بۆ نانێرێت سەبارەت بە مانەوەت لە ئیرلەند

بە بێ تدا ت لە واڵەمانەو مۆڵەتی  ( پێشنیاری ئەوەی کرد کە داواکارییەکت بۆ پاراستنی نێونەتەویی ڕەفز دەکرێت،IPOهاتوو )

 .لێکۆڵینەوەی لە سەر دەکرێت دواخستن

 

هەر بۆیە، ئەوەیان پێوەندی بە خۆتەوە هەیە کە لە کاتی پڕ کردنەوەی بەشە گونجاوەکانی پرسیارنامەی داواکاری پاراستنی 

( ، بە نووسین ئەو هۆکارانەی کە پێت وایە دەبێت لە سەریان مافی مانەوەت لە واڵتدا پێ بدرێت، بخەیتە IPO 2نێونەتەوەیی )

 بەرچاو. 

 

کەسێتی و هەڵسووکەوتی تۆ لە ، ، سرووشتی پێوەندی تۆ بە واڵتەوەۆخی ناوبنەماڵەتبۆ نموونە، لە سەر خانەوادەت و باروود

ئەمانە هەمووی ئەگەری پێوەندیدارن بەم چوارچێوەیەوە. بۆ شیکاری  کردنی مرۆیی،دەرەوەی واڵت وە هەروەها ڕەچاو ناوەوە و 

 (.IPO 1کردنی تەواوی پێوەندیدار بە باسەکانەوە، بڕوانە نامیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی نێونەتەوەیی )

پێوەندی بە خانەوادە و باروودۆخی هەروەها پێویستە لە سەرت لە ئەگەری ڕوودانی هەر ئاڵوگۆڕێك لە باروودۆخەکەت کە 

 ) لە باتی وەزیر( ئاگادار بکەیتەوە.  IPOناوخۆیی یان هەر حاڵەتێك لە واڵتی خۆتدا هەبێ، نووسینگەی 

  

 من دەبێت چی بکەم؟

( پڕ کردەوە و واژۆت کرد، دەبێت لە گەڵ هەر IPO2هەر کاتێك پرسیارنامەی داواکاریت بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی )

بخرێتە بەرچاوە ت نەداوە و ئارەزوو دەکەیت ( ORACیەکی زیاتر و هەر بەڵگەنامەیەك کە پێشتر تەحویلی )زانیاری

 بنێریتەوە بۆمان. و لە گەڵ داواکارییەکەدایە، (Free post) ئەو پاکەتە پۆستەی  کە خەرجی پۆستی نییە لە ناو وە،

سەر ڕێکەوتی ئەم نامەیەدا تێ نەپەڕێت  بە کارپێکراو/ئیشکردنت بکرێت زیاتر لە بیست ڕۆژی ئەگەر بۆ

 پرسیارنامەکە دەبێ بگەڕێندرێتەوە.

ئەگەر تۆ یان ڕاوێژکارە یاساییەکەت پاش ئەوەی کە ئەو زانیارییانەی سەرەوەتان پێشکەش کرد و پێویستان بەوە 

کەمتر لە دوو  ێ( ، دەبێت بە زووترین کات وە لەو کاتەشدا دەبIPOزیاتر بخەنە بەر دەست )هەبوو کە زانیاری 

ئاسانکاری دەکات بۆ وەرگێڕانی هەر  بەم شێوەیە.جێبەجێ بکەنئەو کارە بۆ ڕۆژی چاوپێکەوتنەکەتی نەمابێ،  هەفتە

( وە IPOلە الیەن )کە ئەو کەسەی وا بۆ ئەوەی بەڵگەنامەیەك کە پێویست بە وەرگێڕان بکات، وە دڵنیاییەکیشە 

 ە ڕێکەوتی چاوپێکەوتنەکەت هەموو بەڵگەنامەکانی تۆی لە بەر دەست داچاوپێکەوتنەکەت لە گەڵ ساز دەکات، بەر ل

 دەبێ و لێیانی کۆڵیبێتەوە.

 چاوپێکەوتن

دا سەبارەت بە ڕێکەوتی چاوپێکەوتنی  ( لە کاتێکی گونجاوIPOپاش پسوولە ) وەسڵ ( ی پرسیارنامە پڕکراوەکەت، ) 

یەکێتی ئوروپا کە کە پەروەندەکەت بە پێی یاساکانی  لەو حاڵەتەداێوەندی دەگرێت. مەگەرپاراستنی نێو نەتەوەیی لە گەڵتا پ

مامەڵەی لە گەڵ بکرێت، ئەگینا ئەو چاوپێکەوتنەی کە لە گەڵت دەکرێت لە یەك کاتدا هەر دوو  دارێژراوە، وبلینلە د

( ەوە لە سەر ORACدەگرێت. ئەو داواکارانەی وا لە الیەن ) ەری و مافی پاراستنی زیادە لە خۆ حاڵەتی مافی پەناب

واڵمیان نەدراوەتەوە، دووبارە ەاڵم تا ڕێکەوتی کارا بوونی ئەم یاسایە پەنابەری چاوپێکەوتنیان لە گەڵ کراوە و ب حاڵەتی
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( IPOمارەیەکی زۆر داواکاری لە بەر دەستی )لە بەر ئەوەی کە ژ( وە چاوپێکەوتنیان لە گەڵ دەکرێت. IPOلە الیەن )

 .وتنەکەت چەند مانگێك بخایەنێتدایە ، لەوانەیە چاوپێکە

 .نیشتەجێ بوون )ئیقامە( لە واڵت

گۆڕێك بە سەر ئەو مەرجانەی کە پێوەندییان بە مانەوەی تۆ لە واڵت دا هەیە نایەت، بەڵگەنامەی کاتیی هیچ ئاڵو

یی وەك بەڵگەی کات 2015ی یاسای  17( کە پێشتر بۆت دەرچووە، بە پێێ بڕگەی TRCنێشتەجێبوون )ئیقامە(  )

 ی لێ دەکرێت و تا ئەو کاتەی کە داواکارییەکەت بۆ پاراستنی نێو نەتەوەیی بڕیاری لە سەر دەدرێتنیشتەجێبوون چاو

 بۆت نوێ دەکرێتەوە.ئیعتیباری دەمێنێت و 

 ڕاوێژ یان ئامۆژگاری یاسایی

 ژگاریی یاسایی وەربگریت.پێشنیارت پێ دەکەین کە لە پێوەندی بەم نامەیە و ئەو بەڵگەنامانەی کە لە گەڵیدان، ئامۆ

هاریکاری یاسایی کەڵك  مافی ئەوەت هەیە کە لە گەڵ پارێزەرێکدا ڕاوێژ بکەیت و لە خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵەی

( دەزگایەکی سەربەخۆیە کە خزمەتگوزاری هاریکاریکردنی یاسایی LABهاریکاری یاسایی ) کۆمەڵەی)  وەربگریت .

ە ئەو کەسانەی کە لە واڵتی ئیرلەند دا داوای مافی پاراستنی نێونەتەوەییان کردووە ، بە شێوەیەکی شاراوە )پارێزراو( ب

وردەکاری پێوەندی بۆ پاڵپشتی لە داواکارییەکت هاوکاری و ئامۆژگاری یاسایی دابین دەکات. ( LAB) .پێشکەش دەکات

  ( دا هەیە.IPO  12زانیاری ) ( لە ناو نامیلکەیLABگرتن لە گەڵ )

 دەتوانی لە سەر خەرجی خۆت لە خزمەتگوزاری پارێزەرێکی تایبەت کەڵك وەربگریت. هەروەها تۆ

( IPOئەگەر نوێنەری یاساییت هەیە و تا ئیستاکە وردەکاریت سەبارەت بە ئەو بە نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی) 

ەت بە نوێنەرە یاساییەکەت بە نەداوە، دەبێ لە خێراترین کاتدا کە بۆت دەکرێ زانیاری یان هەر ئاڵ و گۆڕێك سەبار

 نووسینگەی ناوبراو بدەی.

 کۆمیساریای بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران

هەروەها تۆ مافی ڕاوێژکردنت لە گەڵ کۆمیساریای بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران هەیە. 

 ( هەیە. IPO  12امیلکەی زانیاری )وردەکاری پێوەندی لە گەڵ ئەو دەزگایەدا لە ناو ن

 

 گەڕانەوەی دڵخوازانە

، تۆ ئەتوانی لە بژاردەی ەردەوام بیتکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی بئەگەر ئارەزووت نییە کە لە سەر داواکاریە

( IOM)گەڕانەوەی دڵخوازانە بۆ واڵتی ئەسڵی خۆت کەڵك وەرگری. لەم بوارەدا لە الیەن رێکخراوەی نێودەوڵەتی کۆچ 

وردەکاری پێوەندی گرتن لە گەڵ ئەو دەزگایەدا لە ناو نامیلکەی زانیاری ئامۆژگاری و یارمەتی کردن لە بەر دەستدایە. 

 (IPO  12 .دا هەیە ) 

 

 ژومارەی داواکارییە نوێیەکەت.

ەت  لە الی ژومارەی داواکارییە کۆنەکەت لەمەو دوا ئیتر کاری پێ ناکرێت. دەتوانی ژومارەی نوێی داواکارییەک

( دەستپیدەکات، ببینیتەوە. ژومارەی ناسنامەی کەسێتی هەر وەك خۆی IPPA)سەرەوەی ئەم نامەیەدا کە بەم وشانە 

 دەمێنێتەوە.
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 ناونیشانەکەت

نووسینگەی پاراستنی نێو نەتەوەیی  بە نووسراوەئەگەر ناونیشانت گۆڕی، دەبێت پاش گواستنەوەت بە زووترین کات و 

 لە بیر نەچێ.ڕێفرێنس نامبر -هەژمارت نوێێە. تکایە واژۆ کردنی نامەکە و ژومارەی ئاگادار بکەیتەو

 پرس

ئەگەر سەبارەت بە داواکارییەکەت بۆ پاراستنی نیونەتەوەیی یان بەم نامەیە هەر پرسیارێکت هەبوو، دەبێ لە گەڵ 

 ( ) لە گەڵ ئاماژە کردن بە ژومارەی هەژمارتناونیشانی خوارەوە پێوەندی بگرن 

 

Customer Service Centre  

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 - 83 Lower Mount Street 

Dublin 2, D02 ND99 

Telephone: 01 6028008  

Email:  info@ipo.gov.ie 

 

 

وپێچەکانی بۆ نوێنەرە یاساییەکان دەنێردرێت.دەقی ئەم نامەیە و ها  

 

 

 نووسینگەی پاراستنی نیونەتەوەیی

 ئیدارەی کۆچ و شارۆمەندی ئایرلەند

Date 
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