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وروستۍ درخواست د مراجعې د ( له پاره  IPO 2د نړیوالۍ حمایي پوښتنلیک ) -ۍ حمایي مصوبه نړیوال ۲۰۱۵د 

 اړیکه کیکاږئ )فشار ورکړئ( او ویې لولئ. پ– مهرباني وکړئ – وضاحتپه هکله )ضرب االجل(  نیټې

د یو واحد والۍ حمایي مصوبه نړیاود  پېل شوۍ ده.مه ۳۱کال د ډیسمبر په  ۲۰۱۶والۍ حمایي مصوبه دنړی ۲۰۱۵د 

د نوررو  او ضوي حمایې(و)د مهاجرت حالت او معاکې  پروسیجر له پاره چمتو شوی ده کومه چې په ټولو زمینو

د یوې  اوتصمیم نیولو وارزولد په پرلپسې ډول  له پارهلټه  د حالتاجازې د پاتې کېدو په هیواد کې د کبلهله  سببونو

 شي. هواحدې پروسې په توګه استعمال

د  )ارجاع( د بیرته سپارلو IPO 2) ) پوښتنلیکد والې حمایينړیدفتر ته دامعلومه شوې ده چې د  والۍ حمایينړید  

ته استول شوی ؤ  درخواست ورکوونکوهغه کله چې په دې وروستیو اونیو کې  په هکلهۍ نیټې )ضرب االجل( وروست

دغه  .وه هموجود ګډوديیعنی  ترددیو څه  وو شوياغېزمن متاثر اوانتقالي مقررو په واسطه مصوبې د چې د کوم 

 IPO 2)والې حمایي د پوښتنلیک ) نړید  چې لیکلی ووته  او دهغو قانوني مشاورینو پخوا درخواست ورکوونکوال دفتر 

کاري ورځو  ۲۰نېټې څخه د مکتوب )لیک( د لېږلو  که امکان ولري" )ارجاع( شي دی بیرته وسپارلدرخواستونه   

  ." )نه وروسته له هغې څخه( دننه په موده کې

د ورکوونکي او دهغو قانوني مشاورین، باید خبردار وي چې درخواست  څخه دځان ساتنې له پاره، مانتردد اوګود 

واحد  ه کولوپروسد  درخواستونویوخاص اداري وروستۍ نیټه )ضرب االجل( دی چې د  )ارجاع( نیټه بیرته وسپارلو

له قانوني مشورې ترالسه کولو  او دتکمیل  پوښتنلیک د د نړیوالې حمایي دفتر د پیل شي. پروسیجر به ژرتر ژره

 انعطاف وښیي. بهوخت دغوښتلو په صورت کې  يزیات پاره د

ته متمم فتر والې حمایي دنړید ته الرښوونه کیږي چې  درخواست ورکوونکو او دهغو قانوني مشاورینوهمدارنګه 

خو ددوې د  الی شيوهم ورک ، که ممکنه ويسپارلو نه وروسته د د پوښتنلیک والې حمایينړید  دوې معلومات د

به د  )تقسیم اوقات( ټاکل شوی وختدغه  .مخکې ټاکلې شوې مصاحبې له نیټې څخه له دوو اونیو وروسته نه وي

 هدهغو ټول موجودمصاحبه کوونکی  IPO د که ضرورت وي، او باوري وي چې سره مرسته وکړيژباړنې اسنادو له 

 .دي مطرح کړيورسره اود مصاحبې له نیټې څخه یې پخوا  کاغذونه لري

 چمتووضاحت ي اطالع اړین اوضروري دغه معلوماتست کوونکو ته درخواهیله لري چې والې حمایي دفتر نړید 

 کړی وي.

تماس په سره  له مرکز دفتر مراجعینو د، مهرباني وکړئ د بریښنا لیک په واسطه ئکه چېرته تاسې کومه پوښتنه لر

 :کی شې

info@ipo.gov.ie or telephone: (01) 6028008 


