
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ ਖਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 
 
 
 
 

ਪਿਆਰੇ ਪਿਨੈਕਾਰ, 
 

ਮੈਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਰਜਾ/ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਪਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਰਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ। 
 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸੂਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਰਾਜ ਪਵੱਿ ਿਣੇ ਰਪਹਣ ਲਈ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਪਿਆ (ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 
ਸੁਰੱਪਿਆ) ਅਤੇ ਸਵੀਪਕਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਿਿਿਿੰ ਧ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਐਕਟ 2015 
(2015 ਐਕਟ) ਪਵੱਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਜਹੜੇ ਪਕ 31 ਦਸੰਿਰ 2016 ਨੂਿੰ  ਟੈਨੇਸਟੇ ਅਤੇ ਪਨਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

 
 

2015 ਐਕਟ ਦੇ ਤਪਹਤ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ORAC) ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਲਈ ਪਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (IPO) ਨੂਿੰ  
ਇਪਰਸ਼ ਨੈਿੁਰਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਸਰਪਵਸ ਪਵੱਿ ਤਿਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਿੀਲ ਪਟਿਪਿਊਨਲ (RAT) ਨੂਿੰ  
ਇੱਕ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਅਿੀਲਜ਼ ਪਟਿਪਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਿਦਪਲਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

 

2015 ਐਕਟ ਪਵੱਿ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਨਿਟਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿਿਿਿੰ ਧ ਹਨ (i) ORAC ਕੋਲ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਪਿਆ 
ਲਈ ਪਦੱਤੀਆਂ  ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ (ii) 2015 ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ RAT ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਅਿੀਲਾਂ। 
 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ 2015 ਐਕਟ ਖਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਖਹਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2017 ਖਵੱਚ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਰਜੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਲਈ 2015 ਐਕਟ ਖਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਕਖਹੰਦੇ। 

 

ਉਸ ਸੂਰਤ ਪਵੱਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਿਤੇ ਪਵੱਿ ਿਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਿੰ ਨੇ ਪਵੱਿ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਦੱਸੋ 
ਕਸਟਮਰ ਸਰਪਵਸ ਸੈਂਟਰ, ORAC/IPO, 79/83 ਲੋਅਰ ਮਾਊਂਟ ਸਟਿੀਟ, ਡਿਪਲਨ 2। 

 
 

ਇਸ ਨੋਟ ਦੀ ਿਿਤੀਪਲੱਿੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਿਿਤੀਪਨਧੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
 

ਇਖਰਸ਼ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਖਵਸ  
ਦਸੰਿਰ 2016 

 
 
 
 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਿਿਤੀਪਲੱਿੀ, ਪਜਹੜਾ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਪਵਆਪਿਆ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤਪਹਤ ORAC ਵੈਿਸਾਈਟ (www.orac.ie) ਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਵੱਿ ਉਿਲਿਧ ਹੈ। 
 

 

 Punjabi 

http://www.orac.ie/

