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Person ID: xxxxxx     Application ID: IPPA xxxxxx  

 

ی پاراستنی نیونەتەوەیی 2015گواستنەوەی ئامادەکارییەکان بۆ کارکردن بە یاسای   

 

Dear XXXXX,  

 

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

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

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

ی 31 تی ( ئەو یاسایەیە کە لە الیەن وەزیری داد و یەکسانییەوە لە ڕێکەو 2015پاراستنی نیونەتەوەییدا کراوە، )یاسای 

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

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

ستنی نێونەتەوەیی و ئیدارەی کۆچ و شارۆمەندی پەنابەرێتی و پاراستنی زیادە یان پلە دوو، پێشکەشی نووسینگەی پارا

( شوێنی نووسینگەی کۆمیسیونەری داواکاری پەنابەران واتە IPOئایرلەند دەکات، نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی )

(ORAC.کە هەڵوەشاوەتەوە، دەگرێتەوە ) 

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

( لە یەک کاتدا لە سەر ئەوە دەکۆڵیتەوە کە ئایا داواکار شایانی ئەوەیە مافی پەنابەرێتی پێ بدرێت IPOنێونەتەوەیی واتە )

 یان خۆ مافی پاراستنی زیادە یان پلە دووی پێ بدرێت.

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

نووسین ئاڵوگۆڕ کردن بریاری ئەوە دەدات کە ئایا داواکار دەبێت لە سەر هیچ بنەمایەکیتر وەك ) بنەمای مرۆڤدۆستانە 

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

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

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

( کە هاوپێچە لە گەڵ ئەم نامەیەدا ، بکە. ئەمە تەنیا IPO 1ستنی نێونەتەوەیی )نامیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی پارا
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ئاڵوگۆڕێکە کە لە ڕێساکانی پێشوودا کراوە، پێشتر هەر کات وەزیر مافی پێدانی پەنابەری بە داواکارێك رەفز دەکردەوە، 

ێشکەش بکات وە قسەی خۆی بکات کە بۆچی ئەو هەلەی بە داواکار دەدا کە داواکارییەك بۆ پاراستنی زیادە یان پلە دوو پ

 نابێ پرۆسەی بە زۆر گەڕاندنەوەی لە سەر ئەنجام بدرێ.

 باروودۆخی داواکارییەکەت.

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

گوێرەی یاسای  ( کرا بوو. بەORACستپێکی کار کردن بەم یاسایە پێشکەشی )پلە دوو ، پێش لە دە-یان پاراستنی زیادە

نەتەوەیی نی نێوئەو داواکارییانە بۆ ئەوەی بە پێێ ئەو یاسایە مامەڵەیان لە گەڵ بکرێت بۆ نووسینگەی پاراست 2015

 دەگوێزرێنەوە.

نامیلکەی زانیاری  لە 4بڕگەی ( لە نەتەوەیی) پاراستنی نێو 3 بەشیداواکارییەکەت بۆ پاراستنی نێو نەتەوەیی دەکەویتە 

کەش لە دوو پێشپ-تۆ کە بەر لە ڕێکەوتی کار کردن بەم یاسایە، داواکاریت بۆ پاراستنی زیادە(. IPO 12) هاوپێچکراو

اواکارییەکەت د( دەستی بە لێکۆڵینەوە لە سەر داواکەت نەکردوە، بەم شێوەیە ORACکردووە و تا کاتی ئەم ڕێکەوتە )

نەوە بۆ لێکۆڵیت وەکوو داواکارییەك بۆ مافی پاراستنی نیونەتەوەیی دێتە هەژمار. پەروەندەکە 2015وێرەی یاسای بە گ

 یبۆ نووسینگە بۆ ئەوەی کە ئایا تۆ مافی ئەوەت هەیە پەنابەریت پێ بدرێ، یان مافی پاراستنی پلە دوو ت پێ بدرێ،

ۆ مافی پەنابەری ب( ەوە لە سەر داواکارییەکەت ORACە لە الیەن )) ئەو بڕیارەی کپاراستنی نێونەتەوەیی ڕاگوێزراوە. 

( RATتە )ری( واپێداچوونەوەی مافی پەنابە ەر سکااڵیەکت لە الیەن ) دادگایدراوە ) هەر وەها بڕیارێك کە لە سەر ه

 درابێ، دەپارێزرێ و لە شوێنی خۆی دەمێنێتەوە.

ی  یاسای اوەکانپلە دوو بە گوێرەی بەندە ڕاگوێزر-اراستنی زیادەلە کاتێکدا کە داواکارییەکەی ئێستاکەت بۆ مافی پ

 کەیت.بلێکۆڵینەوەی لە سەر دەکرێ، پێویست ناکات داواکارییەکیتر بۆ پاراستنی نێو نەتەوەیی پێشکەش  2015

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

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

 

 

 نامیلکەی زانیاری و بەڵگەنامە هاوپێچکراوەکانیتر

 

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

یلکە زانیارییەدا (". دەرچووە. ئەم نامەیە دەبێت لە گەڵ ئەو نامIPO  12ڕاگواستنی ئامادەکاری ) -زانیارینامیلکەی 

 پێکەوە بخوێنرێنەوە.

 

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

 

  گواستنەوەی –نامیلکەی زانیاری ( ئامادەکاریIPO  12.) 

  ن( امیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی نێونەتەوەییIPO 1 )وە هەر وەها ، 

 ( پرسیارنامەی داواکاری بۆ پاراستنی نێونەتەوەییIPO  2.) 

 
 کام بەشانە لە پرسیارنامەی پاراستنی نێونەتەوەیی لە لەیان تۆ وە دەبێ پڕ بکرێتەوە؟

 ( پێشکەش کراون.IPO 2پرسیارنامەی داواکاری پاراستنی نێو نەتەوەیی )ەو ڕێنماییانەی خوارەوە بۆ چۆنێتی پڕ کردنەوەی ئ
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ەو بەشە ل، جگە  ( پڕ بکەیتەوەIPO 2تۆ دەبێ هەموو بەشەکانی پرسیارنامەی هاوپێچکراوی فۆرمی پاراستنی نێونەتەوەیی )

 ( 63bو  63aنەبێت کە پێوەندی بە حاڵەتی مافی پەنابەرێتی یەوە هەیە ) پرسیاری 

 

وەی کە ە سەر ئەل( پێشنیاز بکات کە داواکارییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی ڕەفز کراوە، ئەو کات بڕیاڕدەدرێت IPOێت )دەکر

 ئایا لە سەر بنەمای دیکە ئیزنی مانەوەت لە واڵت پێ بدرێت.

 دا هاتووە.ڕیان بە سەر، شێوازی کارکردن ئاڵوگۆ2015گرنگە تێبینی ئەوە بکەن کە لە گەڵ دەستپێکی کار پێکردن بە یاسای 

ر اتیدا ئەگەب، لە بەڵکوو  چونکە چیتر وەزیر نامەی چۆنیەتی پێشنیارەکانت بۆ نانێرێت سەبارەت بە مانەوەت لە ئیرلەند

ە بێ بواڵتدا  ،  ئیزنی مانەوت لە( پێشنیاری ئەوەی کرد کە داواکارییەکت بۆ پاراستنی نێونەتەویی ڕەفز دەکرێتIPOهاتوو )

 ینەوەی لە سەر دەکرێت.درەنگ لێکۆڵ

استنی ری پارهەر بۆیە، ئەوەیان پێوەندی بە خۆتەوە هەیە کە لە کاتی پڕ کردنەوەی بەشە گونجاوەکانی پرسیارنامەی داواکا

یتە بدرێت، بخە ( ، بە نووسین ئەو هۆکارانەی کە پێت وایە دەبێت لە سەریان مافی مانەوەت لە واڵتدا پێIPO 2نێونەتەوەیی )

 بەرچاو. 

 

ۆ لە تکەوتی بۆ نموونە، لە سەر خانەوادەت و باروودۆخی ناوبنەماڵەت، سرووشتی پێوەندی تۆ بە واڵتەوە، کەسێتی و هەڵسوو

شیکاری  وە. بۆناوەوە و دەرەوەی واڵت وە هەروەها ڕەچاو کردنی مرۆیی، ئەمانە هەمووی ئەگەری پێوەندیدارن بەم چوارچێوەیە

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

ی روودۆخهەروەها پێویستە لە سەرت لە ئەگەری ڕوودانی هەر ئاڵوگۆڕێك لە باروودۆخەکەت کە پێوەندی بە خانەوادە و با

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

  

 

 من دەبێت چی بکەم؟

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

تە بەرچاوە ت نەداوە و ئارەزوو دەکەیت بخرێ( ORACزانیارییەکی زیاتر و هەر بەڵگەنامەیەك کە پێشتر تەحویلی )

ێریتەوە بۆمان. ( و لە گەڵ داواکارییەکەدایە، بنFree postناو ئەو پاکەتە پۆستەی  کە خەرجی پۆستی نییە )وە، لە 

 ە دەبێئەگەر بۆت بکرێت زیاتر لە بیست ڕۆژی دەوام بە سەر ڕێکەوتی ئەم نامەیەدا تێ نەپەڕێت پرسیارنامەک

 بگەڕێندرێتەوە.

وە ستان بەکە ئەو زانیارییانەی سەرەوەتان پێشکەش کرد و پێویئەگەر تۆ یان ڕاوێژکارە یاساییەکەت پاش ئەوەی 

دوو ر لە ( ، دەبێت بە زووترین کات وە لەو کاتەشدا دەبێ کەمتIPOهەبوو کە زانیاری زیاتر بخەنە بەر دەست )

 ۆەکات بدبۆ ڕۆژی چاوپێکەوتنەکەتی نەمابێ، ئەو کارە ئەنجام بدەن.ئەم پێوانە زەمەنییە ئاسانکاری  حەوتووی

ە الیەن ی وا لوەرگێڕانی هەر بەڵگەنامەیەك کە پێویست بە وەرگێڕان بکات، وە دڵنیاییەکیشە بۆ ئەوەی کە ئەو کەسە

(IPOوە چاوپێکەوتنەکەت لە گەڵ ساز دەکات، بەر لە ڕێکەوتی چاوپێکەوتنەکەت هەموو بەڵگەنامەکانی ) ە تۆی ل

 بەر دەست دا دەبێ و لێیانی کۆڵیبێتەوە.

 چاوپێکەوتن

اوپێکەوتنی چ( لە کاتێکی گونجاو دا سەبارەت بە ڕێکەوتی IPOاش پسوولە ) وەسڵ ( ی پرسیارنامە پڕکراوەکەت، )پ 

پا ەکێتی ئوروکانی یپاراستنی نێو نەتەوەیی لە گەڵتا پێوەندی دەگرێت. مەگەرلەو حاڵەتەدا کە پەروەندەکەت بە پێی یاسا

تی مافی و حاڵەێکەوتنەی کە لە گەڵت دەکرێت لە یەك کاتدا هەر دودوبلین مامەڵەی لە گەڵ بکرێت، ئەگینا ئەو چاوپ/

حاڵەتی پەنابەری  ( ەوە لە سەرORACپەنابەری و مافی پاراستنی زیادە لە بەر دەگرێت. ئەو داواکارانەی وا لە الیەن ) 

ە ( وIPOەن )ە الیلبارە چاوپێکەوتنیان لە گەڵ کراوە و بەاڵم تا کاتی دەسپێکی ئەم ڕێکەوتە واڵمیان نەدراوەتەوە، دوو

، لەوانەیە  ( دایەIPOلە بەر ئەوەی کە ژومارەیەکی زۆر داواکاری لە بەر دەستی )چاوپێکەوتنیان لە گەڵ دەکرێت. 

 .چاوپێکەوتنەکەت چەند مانگێك بخایەنێت
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 نیشتەجێ بوون )ئیقامە( لە واڵت.

اتیی کەنامەی تۆ لە واڵت دا هەیە نایەت، بەڵگهیچ ئاڵ و گۆڕێك بە سەر ئەو مەرجانەی کە پێوەندییان بە مانەوەی 

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

ەدرێت دە سەر لنیشتەجێبوون چاوی لێ دەکرێت و تا ئەو کاتەی کە داواکارییەکەت بۆ پاراستنی نێو نەتەوەیی بڕیاری 

 مێنێت و بۆت نوێ دەکرێتەوە.ئیعتیباری دە

 ڕاوێژ یان ئامۆژگاری یاسایی

 ەربگریت.سایی وپێشنیارت پێ دەکەین کە لە پێوەندی بەم نامەیە و ئەو بەڵگەنامانەی کە لە گەڵیدان، ئامۆژگاریی یا

ەڵك ک اساییمافی ئەوەت هەیە کە لە گەڵ پارێزەرێکدا ڕاوێژ بکەیت و لە خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵەی هاریکاری ی

ایی بە ( دەزگایەکی سەربەخۆیە کە خزمەتگوزاری هاریکاریکردنی یاسLABوەربگریت کۆمەڵەی هاریکاری یاسایی )

 ن کردووە ،ەوەییاشێوەیەکی شاراوە )پارێزراو( بە ئەو کەسانەی کە لە واڵتی ئیرلەند دا داوای مافی پاراستنی نێونەت

دی اری پێوەنوردەککت هاوکاری و ئامۆژگاری یاسایی دابین دەکات. ( بۆ پاڵپشتی لە داواکارییەLAB) .پێشکەش دەکات

  ( دا هەیە.IPO  12( لە ناو نامیلکەی زانیاری )LABگرتن لە گەڵ )

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

( IPOیی)نەتەوەسەبارەت بە ئەو بە نووسینگەی پاراستنی نێو ئەگەر نوێنەری یاساییت هەیە و تا ئیستاکە وردەکاریت 

کەت بە اساییەینەداوە، دەبێ لە خێراترین کاتدا کە بۆت دەکرێ زانیاری یان هەر ئاڵ و گۆڕێك سەبارەت بە نوێنەرە 

 نووسینگەی ناوبراو بدەی.

 کۆمیساریای بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران

. ن هەیەفی ڕاوێژکردنت لە گەڵ کۆمیساریای بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەراهەروەها تۆ ما

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

 گەڕانەوەی دڵخوازانە

، تۆ ئەتوانی لە بژاردەی گەڕانەوەی ئەگەر ئارەزووت نییە کە لە سەر داواکاریەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی بڕۆی

( ئامۆژگاری IOMدڵخوازانە بۆ واڵتی ئەسڵی خۆت کەڵك وەرگری. لەم بوارەدا لە الیەن رێکخراوەی نێودەوڵەتی کۆچ )

  IPOوردەکاری پێوەندی گرتن لە گەڵ ئەو دەزگایەدا لە ناو نامیلکەی زانیاری ) و یارمەتی کردن لە بەر دەستدایە. 

 .( دا هەیە 12

 

 ژومارەی داواکارییە نوێیەکەت.

ی الت  لە ژومارەی داواکارییە کۆنەکەت لەمەو دوا ئیتر کاری پێ ناکرێت. دەتوانی ژومارەی نوێی داواکارییەکە

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

 دەمێنێتەوە.

 ەتناونیشانەک

وەیی ێو نەتەننووسینگەی پاراستنی  و بە نووسراوەئەگەر ناونیشانت گۆڕی، دەبێت پاش گواستنەوەت بە زووترین کات 

 لە بیر نەچێ.ربمان سنێڕفێڕ-هەژمارت  نوێێئاگادار بکەیتەوە. تکایە واژۆ کردنی نامەکە و ژومارەی 
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 پرس

گەڵ  ەبێ لەدی یان بەم نامەیە هەر پرسیارێکت هەبوو، ئەگەر سەبارەت بە داواکارییەکەت بۆ پاراستنی نیونەتەوەی

 ( 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 

 

 

 دەقی ئەم نامەیە و هاوپێچەکانی بۆ نوێنەرە یاساییەکان دەنێردرێت.

 

 

 نووسینگەی پاراستنی نیونەتەوەیی

 ئیدارەی کۆچ و شارۆمەندی ئایرلەند

Date 
 

mailto:info@ipo.gov.ie

