
 کے پروٹیکشن(  سبسڈری اور سٹیٹس پروٹیکشن)ریفیوجی انٹرنیشنل

نوٹ معلوماتی لئے کے دہندگان درخواست  

آغاز کا 2015ایکٹ پروٹیکشن انٹرنیشنل  

 محترم درخواست گزار،

کا حوالہ دیتا ہوں۔ پروٹیکشن اسبسڈریی سٹیٹس ریفیوجیبرائے  درخواست    موجودہ میں  آپ کی  

 ایپلی کی( تحفظ ذیلی اور حیثیت کی گزین پناہ) پروٹیکشن انٹرنیشنلکو مطلع کرتا ہوں کہ   آپمیں 

 انٹرنیشنل انتظامات نئے لئے کےاتی تعین اور تحقیقات کی اجازتوں کی قیام میں ریاست اور کیشنز

 کو 2016 دسمبر 31 آغاز ا کا( 2015 ایکٹ) اس ہونگے۔ متعارف میں 2015 ایکٹ پروٹیکشن

۔کرینگے ایکویلٹی اینڈ جسٹس فار منسٹر اور تانیزتے  

 اور۔ ہوجائےگا خاتمہ کا( سی اے آر او) کمشنر کیشنز ایپلی دی آف آفسکے تحت   2015 ایکٹ

 نئے کے سروس امیگریشن اینڈ    نیجرالئزیشن آئرش داری ذمہ کی تحقیقات کی پروٹیکشن انٹرنیشنل

 انٹرنیشنلر اے ٹی( کو  کہ  آ) ٹریبونلزاپیل رفیوجی۔گی جائے ہو منتقل کو آفس پروٹیکشن انٹرنیشنل

ہوگا)ا(  مشتمل پر شرائط عبوریمتعدد   2015 یکٹا ۔ہے رہا جا کیا تبدیلسے  ٹریبونلزاپیل پروٹیکشن

نے درج کیاتھا   سی اے آر اوکی درخواستیں جن کو    پروٹیکشن سبسڈری اور سٹیٹس ریفیوجیوہ 

کے  نفاذ سے پہلے درج کی ہیں۔  2015 ایکٹر اے ٹی نے      آاور )ب( وہ اپیلز جو   

کار  میں   نیاطریقہ2015 اگر  ایکٹ ہے، ضروری تحت کے دفعات عبوری 2015 اب تک ایکٹ 

 اپیل ہوتا ہوگاتو ہم    آپ سے جنوری یا کیشن ایپلی متعارف ہو اور اس کا اطالق آپ کی   موجودہ

پروسیسنگ میں معاونت کےلیے  کی درخواست دوران   اپنی کو اس آپمیں رابطہ کرینگے۔  2017

اضافی معلومات مہیاکرنے کا کہا جاسکتاہے۔ براہ مہربانی نوٹ کریں کہ جب تک ہم    آپ سے  رابطہ 

 نہ کریں اس وقت تک آپ کوئی کاروائی نہ کریں۔ 

 لوئر 79/83) آفس سی اے آر او مہربانی براہ تو ہیں کرتے تبدیل ایڈریس اپنا میں عرصے اس آپ اگر

۔کرے حاصل مشورہ سے ان کے کر رابطہ سے سنٹر سروس کسٹمر کے( 2 ڈبلن سٹریٹ، ماؤنٹ  

۔ہے جارہا کیاکوارسال   نمائندوں قانونی نوٹ یہ  

سروس امیگریشن اینڈ    نیجرالئزیشن آئرش  

2016 دسمبر  

 پروٹیکشن تفسیر دینے کا دعوی  نہیں کرتا،  انٹرنیشنل کی فقہی 2015ایکٹ پروٹیکشن جو انٹرنیشنلاس معلوماتی نوٹ کی نقل، 

  سی کی ویب سائٹ اے آر متعدد زبانوں میں  او   2015ایکٹ

۔آفس کے تحت  دستیاب ہے پروٹیکشن انٹرنیشنلپر  
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