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 المللی از پناهندگانمتقاضیان دریافت حفاظت بیناطالعیه برای 

 (جانبی)وضعیت پناهندگی و حفاظت 

 المللی از پناهندگانبین حفاظت 2015 آغاز اجرای مصوبه

 

 

 ٬متقاضی گرامی

 .کنممی رسیدگیمن به تقاضای فعلی شما برای دریافت وضعیت پناهندگی/حفاظت کمکی 

ترتیبات  ٬(2015)مصوبه  2015 سال در پناهندگان از یالمللنیب حفاظت مصوبهرسانم که بر اساس بدین وسیله به اطالع شما می

 حفاظت و یپناهندگ تیوضعالمللی از پناهندگان )های دریافت حفاظت بینجدیدی در ارتباط با بررسی و تعیین وضعیت درخواست

توسط جانشین نخست وزیر و  2016ماه دسامبر  31اتخاذ خواهد شد که قرار است در تاریخ ( و اجازه اقامت در این ایالت جانبی

 وزیر دادگستری و برابری اجرا شود.

( قرار است برچیده شده و مسئولیت رسیدگی به ORACهای پناهندگی )دفتر کمیسیونر درخواست 2015٬بر اساس مصوبه 

( در داخل خدمات IPOالمللی از پناهندگان )دفتر حفاظت بینیک اداره جدید با عنوان المللی از پناهندگان به حفاظت بینهای درخواست

جایگزین محکمه استیناف پناهندگی  پناهندگان از یالمللنیب حفاظت سازمان نافیاست محکمهتفویض شود. مهاجرت و تابعیت ایرلند 

(RAT .خواهد شد ) 

 دفتر تسلیمی بههای وضعیت پناهندگی و حفاظت جانبی )الف( درخواست مربوط بهاست که  یدارای مواد قابل انتقال 2015مصوبه 

قبل از اجرای  (RAT) یپناهندگ نافیاست محکمههای تسلیمی به درخواستو )ب(  (ORAC) یپناهندگ یهادرخواست ونریسیکم

 . باشدمی 2015مصوبه 

خواهی موجود شما درمورد درخواست یا پژوهش 2015های جدید مصوبه چنانچه رویه 2015٬به موجب مواد قابل انتقال مصوبه 

شود که برای تسهیل با شما تماس خواهیم گرفت. همچنین در آن تاریخ از شما خواسته می 2017ما در ماه ژانویه  ٬اعمال شود

ای از ما دریافت تا زمانی که اطالعیهلطفاً دقت داشته باشید که اضافی را ارائه دهید.  اطالعاتی ٬انجام فرآیند درخواست خود

 ست هیچ گونه اقدامی انجام دهید. نیاز نی ٬ایدنکرده

 Lower Mountخیابان لوور مانت ) 2٬لطفاً از طریق نشانی دوبلین  ٬در صورتی که در این حین محل سکونت خود را تغییر دادید

Street)79/83٬شماره  ٬ ORAC/IPOمرکز خدمات مشتریان با ما تماس گرفته و آدرس جدید خود را به ما اطالع دهید. ٬ 

 شود.یک نسخه از این یادداشت به نمایندگان قانونی داده می

  رلندیا تیتابع و مهاجرت خدمات

 2016دسامبر 

 

بر روی وبسایت  ٬شودالمللی از پناهندگان محسوب نمیحفاظت بین 2015که تفسیر قانونی مصوبه  ٬یک نسخه از این اطالعیه

ORAC (www.orac.ie ) باشد.به چندین زبان موجود می ٬استالمللی از پناهندگان تحت مالکیت دفتر حفاظت بینکه 

 


