د نړیوال خوندیتوب درخواست کوونکو لپاره معلوماتي یادښت (نوټ)
(د مهاجرت حالت او د تابعیت خوندیتوب)
د نړیوال خوندیتوب لپاره د ۲۰۱۵م کال د مصوبې پیل
ګرانه درخواست کوونکیه،
زه ستا د مهاجرت حالت او تابعیت د خوندیتوب اوسني درخواست ته مراجعه کوم.
دادی چې تاسې ته د نړیوال خوندیتوب حالت (مهاجرت حالت او د تابعیت خوندیتوب ) او په هیواد کې د پاتې کېدو
د درخواستونو د پلټنو او تصمیم له پاره د نویو قرارونو د معرفي خبر درکړم چې د ۲۰۱۵م نړیوال خوندیتوب
لپاره د قانون (د ۲۰۱۵م قانون) چې ټاکله شوې ده د صدارت د مرستیال او د عدالتې او مساوات د وزیر په واسطه
به د  ۲۰۱۶م کال د ډیسمبر له ۳۱مې څخه پیلیږي.
د ۲۰۱۵م کال تر مصوبې الندې د مهاجرو د درخواستونو د کمشنر دفتر(  )ORACبه له منځه ځي او د درخواستونو
د پلټنو له پاره مسؤولیت به د آیرلینډ د تابعیت د منلو او د مهاجرت خدمتونو سره یو نوي د خوندیتوب نړیوال دفتر
( )IPOته لېږدول کېږي .د مهاجرو د درخواستونو محکمه (  )RATبه د نړیوال خوندیتوب درخواستونو محکمې
په واسطه تعویض کېږي.
د ۲۰۱۵م کال قانون د انتقالي مقررو لرونکی ده ،چې له دغو حاالتو سره سر او کار لري ( )iد مهاجرت حالت
او د تابعیت خوندیتوب له هغو درخواستونو سره چې د مهاجرینو د درخواستونو د کمشنر دفتر ( ) ORACته پاتې
شوي وي او ( )iiهغه درخواستونه او غوښتنلیکونه چې د ۲۰۱۵م کال د مصوبې له پیل څخه پخوا د مهاجرو د
درخواستونو محکمې (  )RATسره پاتې وي.
تر هغه ځایه چې اړینه وي د ۲۰۱۵م کال مصوبې د انتقالي مقررو د غوښتنو الندې مونږ د  ۲۰۱۷کال په
جنوري کې به تاسې سره په تماس شو چې د ۲۰۱۵م کال د مصوبې نوي طرزالعملونه به ستاسې په موجوده
درخواست او غوښتنې باندې د پلي کېدو او اجرا وړ وي او که نه .په دغه وخت کې تاسې به هم وپوښتل شئ
چې تاسې د خپل د درخواست د طرزالعمل سره د مرستې له پاره اضافي او نور معلومات چمتو کړئ .په یاد ولري
تر هغې چې تاسې له مونږ څخه څه وانه ورېدل ضرورت نه لرئ چې تاسې کوم اقدام وکړئ.
په هغه حالت کې چې تاسې خپله پته بدلوئ د مهرباني له مخې همغه وخت کې د الرښوونې په توګه زمونږ (IPO
 )ORAC/د مراجعینو له دفتر سره په الندې پته تماس ونیسئ :
ORAC/IPO, 79/83 Lower Mount Street, Dublin 2.

دغه یادونه د قانوني استاځو له پاره کاپي کېږي.
د آیرلینډ د تابعیت د منلو او مهاجرت خدمتونه
ډیسمبر ۲۰۱۶

دغه معلوماتو کاپي ،د ۲۰۱۵م کال د نړیوال خوندیتوب د مصوبې د قانوني تعبیر معنی نه ورکوي ،د
 ORACپه ویب پاڼې ) (www.orac.ieکی د نړیوال خوندیتوب دفتر تر ارشیف الندې ،په ډېر شمېر ژبو
کې شتون او موجودیت لري.
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