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Person ID: xxxxxx     Application ID: IPPA xxxxxx  

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ 

 

Dear XXXXX,  

 

ਮੈਂ ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ/ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ  ਰਤਮਾਨ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਵਦਿੜੀਕਰਣ ਲਈ ਨ ੇਂ ਪ੍ਿਬੂੰ ਧ 

(ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸ ੀਵਕਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਐਕਟ 2015 

(2015 ਐਕਟ) ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਵਨਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਮੂੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ("ਆਰੂੰਭਤਾ 

ਵਮਤੀ") ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। 
 

2015 ਐਕਟ ਤਵਹਤ, ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ ਇਿੱ ਕ ੋਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਿਵਕਵਰਆ ਤਵਹਤ, ਇਿੱਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ 

ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ, ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਇਵਰਸ਼ ਨੈਚੁਰਾਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਿਿੇਸ਼ਨ 

ਸਰਵ ਸ ਵ ਿੇ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰੇਿਾ। ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ("IPO") ਨ ੂੰ  ਵਰਵਿਉਜੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ 

(ORAC) ਨਾਲ ਬਦਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 
 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕ 2015 ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ ਅਰਜੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, IPO ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤ ੇਜਾਂਚ 

ਕਰੇਿਾ ਵਕ ਕੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ 

ਇਿੱਕ ਨਾਕਾਰਾਤਵਮਕ ਸੁਝਾ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਤਰੀ, ਵਬਨਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਿਵਕਵਰਆਤਵਮਕ ਸਟੈਪ੍ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਿੱਤਰ ਵ  ਹਾਰ ਦ ੇਿੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤ ੇ(ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ਵ ਅਕਤੀਿਤ ਸੋਚ ਵ ਚਾਰ ਸਮੇਤ) ਵਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸ ੀਵਕਿਤੀ ਦੇਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਿਵਕਵਰਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਪ੍ ਾਦ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਈਯ  ਡਬਵਲਨ ਰੈਿ ਲੇਸ਼ਨ ਤਵਹਤ ਵਨਪ੍ਵਟਆ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ, ਵਜਸ ਸ ਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਵ ਕਲਵਪ੍ਕ ਪ੍ਿਬੂੰ ਧ ਲਾਿ  ਹੋਣਿੇ – ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ (IPO 1) ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀ 

ਸ ਚਨਾ ਪੁ੍ਸਵਤਕਾ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਨ ੂੰ  ਦੇਿੋ। ਇਹ ਵਪ੍ਛਲੀਆ ਪ੍ਿਵਕਵਰਆ ਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬਦਲਾ  ਹੈ, ਵਜਸ ਦ ੇਤਵਹਤ, ਜੇਕਰ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ 

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਵਦਿੱ ਤਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਦੇਸ਼ ਵਨਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਕਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਖਥਤੀ 

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਲਈ 2015 ਐਕਟ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਿਾ ਧਾਨ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਉਹ ਐਕਟ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ORAC ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। 2015 ਐਕਟ ਦ ੇਤਵਹਤ, ਇਨਹ ਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਐਕਟ 

ਤਵਹਤ ਪ੍ਿਵਕਵਰਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਥਾਂਨਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ। 
 

ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ (IPO 12) ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰੇਣੀ 1 (ORAC ਖ ੱਚ 

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਰਜੀਆ)ਂ ਦੁਆਰਾ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾ  ਇਿੱਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਜਸ ਨੇ ਆਰੂੰਭਤਾ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਸ ਵਮਤੀ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਐਕਟ 1996 ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤਵਹਤ ORAC ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ 

ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  2015 ਐਕਟ ਦ ੇਤਵਹਤ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ (ਦੋਨੋਂ  

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ) ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜੀ  ਜੋਂ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਇਲ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ 

ਦਫ਼ਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਥਾਂਨਾਤਰਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਈਯ  ਡਬਵਲਨ ਅਵਧਵਨਯਮ ਤਵਹਤ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏ, ਵਜਸ ਸ ਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਵ ਕਲਵਪ੍ਕ ਪ੍ਿਬੂੰ ਧ ਲਾਿ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਪੁ੍ਸਵਤਕਾ ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਨ ੂੰ  ਦੇਿੋ)। 
 

ਖਕਉਂਖਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬ ੇਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ  ਰਤਮਾਨ ਅਰਜੀ ਤੇ 2015 ਐਕਟ ਖ ੱਚ ਅਸਥਾਈ 

ਪ੍ਰਾ ਧਾਨਾਂ ਤਖਹਤ ਖ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜੀ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਖਕ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 

 ਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ  ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 

2015 ਐਕਟ ਦ ੇਅਸਥਾਈ ਪ੍ਿਾ ਧਾਨਾਂ ਦ ੇਪ੍ਿਭਾ  ਤ ੇਕੁਿੱ ਝ ਹੋਰ  ੇਰ ਾ ਇਿੱ ਕ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ "ਸੂਚਨਾ ਨੋਟ – ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ (IPO 12)" 

ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ: 

 

 ਸੂਚਨਾ ਨੋਟ – ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ (IPO 12)। 
 

 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪੁ੍ਸਖਤਕਾ (IPO 1), ਅਤੇ  
 

 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਲਈ ਅਰਜੀ (IPO 2)।  
 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਦ ੇਖਕਨਹ ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? 

ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਪ੍ਿਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 

IPO ਨ ੂੰ  ਸੁਝਾ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  ਮਨਹ ਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਵਿਰ ਇਿੱਕ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਿਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤ ੇਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹੈ ਵਕ 2015 ਐਕਟ ਦ ੇਲਾਿ  ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਿਵਕਵਰਆ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਲਿੇਿਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਕਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾ ਜ ਦ, 

ਰਵਹਣ ਲਈ ਸ ੀਵਕਿਤੀ ਤ ੇਵਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ ਜੇਕਰ IPO ਸੁਝਾ  ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  ਅਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪ੍ਰ ਹੈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਰਵਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਪ੍ਿਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇ
ਢੁਕ ੇਂ ਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵ ਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲ  ਹਾਲਾਤ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦੀ 
ਪ੍ਿਵਕਰਤੀ, ਰਾਜ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਵਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਵ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੂੰਦਰਭ ਵ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਾਵ ਤ 
ਢੁਕ ੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਢੁਕ ੇਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰਪ੍ ਰਣ ਵ ਆਵਿਆ ਲਈ, ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ (IPO 1) ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ 
ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਪੁ੍ਸਵਤਕਾ ਦੇਿੋ। 
  

ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਿਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਬਦਲਾ  ਬਾਰੇ IPO (ਮੂੰਤਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ) ਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਦਾ 
ਿਰਜ਼  ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀਆਂ ਢੁਕ ੀਆਂ ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲ  ਪ੍ਿਸਵਥਤੀਆਂ ਜਾਂ 
ਹਾਲਾਤ)। 
 

ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਇੱਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਸਾਨੰੂ  ਾਪ੍ਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਕਸ ੇ ੀ ਹੋਰ  ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖ ਚਾਰ 
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ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਫਰੀਪੋ੍ਸਟ ਖਲਫਾਫੇ ਖ ੱਚ, ਪ੍ਖਹਲਾਂ ORAC ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਸਾਨੰੂ  ਾਪ੍ਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਇਸ ਪੱ੍ਤਰ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪ੍ਰ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPO ਕੋਲ 

ਪੂ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸੂਰਤ ਖ ੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ੍ਣੀ ਤੈਅ ਇੰਟਰਖ ਊ ਦੇ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਦ ੋਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਟਾਈਮਸਕੇਲ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਦੀ ਸੁਖ ਧਾ ਦੇ ੇਗੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਕ IPO ਇੰਟਰਖ ਊਰ 

ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ੇਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਖ ਊ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੀ ਖ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। 
 

ਇੰਟਰਖ ਊ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ ਰੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਪ੍ਿਸ਼ਨਾ ਲੀ ਦੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ IPO ਤਹੁਾਡੀ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਇੂੰ ਟਰਵ ਊ ਲਈ ਉਵਚਤ 

ਸਮੇਂ ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੇਿਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੇਸ ਈਯ  ਡਬਵਲਨ ਰੈਿ ਲੇਸ਼ਨ ਤਵਹਤ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੂੰ ਟਰਵ ਊ 

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਰ ਕਰੇਿੀ। ਉਹ ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ORAC ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ 

ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਇੂੰਟਰਵ ਊ ਲਈ ਿਈ ਸੀ ਪ੍ਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਰੂੰਭਤਾ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸੁਝਾ  ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ IPO 

ਦੁਆਰਾ ਇੂੰਟਰਵ ਊ ਲਈ ਜਾਏਿੀ। IPO ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤ ੇਪ੍ਿਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤਿੱ ਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਤੈਅ ਨਹੀਂ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਰਾਜ ਖ ੱਚ ਖਰਹਾਇਸ਼ 

ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਿੀਆਂ। ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ (TRC) ਵਜਹੜਾ ਪ੍ਵਹਲਾਂ 

ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਉਹ 2015 ਐਕਟ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਤਵਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਇਿੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 

ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਤ ੇਿੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ  ੈਧ 

ਅਤੇ ਨਵ ਆਉਣਯੋਿ ਰਹੇਿਾ।  
 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਝਾ  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਪ੍ਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਸਾਵਲਸਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਿਲ ਏਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ  ੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਿਲ ਏਡ ਬੋਰਡ (LAB) ਇਿੱਕ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਏਜੂੰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵ ਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ 

ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੁਪ੍ਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। LAB ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾ  ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰੇਿੀ। LAB ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ  ੇਰ ੇ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟ (IPO 12) ਖ ੱਚ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਚ ੇਤ ੇ ੀ ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੱਜੀ ਸਾਵਲਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ  ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪ੍ਿਤੀਵਨਧੀ ਦ ੇ ੇਰ  ੇਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਿ  ਹੋ ,ੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਕੋਈ  ੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਬਦਲਾ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
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UNHCR 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯ ਨਾਇਵਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਾਈ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ  ੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੰਪ੍ਰਕ 

 ੇਰ ੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟ (IPO 12) ਖ ੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

ਸ ੈਇੱਛੁਕ  ਾਪ੍ਸੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਤ ੇਜਾਰੀ ਰਵਹਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  

ਸ ੈਇਿੱ ਛੁਕ  ਾਪ੍ਸੀ ਦਾ ਵ ਕਲਪ੍ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਾਦ ਹੋ। ਮਾਈਿਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਿਠਨ  ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 
ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਝਾ  ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੰਪ੍ਰਕ  ੇਰ ੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟ (IPO 12) ਖ ੱਚ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਨ ਾਂ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਬਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਿੱਤਰ ਦ ੇਵਸਿਰ ਤ ੇIPPA ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ  ਾਲੇ ਆਪ੍ਣ ੇਨ ੇਂ 

ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰੋਿੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵ ਅਕਤੀ ID ਸਮਾਨ ਰਹੇਿਾ। 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਤਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭ  ਹੋ ੇ, ਖਲਿਤੀ ਰੂਪ੍ ਖ ੱਚ 

ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਨ ਾਂ ਹ ਾਲਾ ਨੂੰ ਬਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ। 
 

ਪ੍ਿਸ਼ਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਿੱਤਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਤ ੇਕੋਈ ਪ੍ਿਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਆਪ੍ਣਾ ਨ ਾਂ ਹ ਾਲਾ ਨੰਬਰ ਖਦੰਦੇ ਹੋਏ): 

 

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 

 

 

ਇਸ ਪ੍ਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੇ ਕਾਿਜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪ੍ਿਤੀਵਨਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਪ੍ੀ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ  

ਆਇਖਰਸ਼ ਨੈਚੁਰਾਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਖ ਸ 

Date  


