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სახელმძღვანელო საერთაშორისო დაცვის
კითხვარის შესავსებად (ნაწილი A) და
კითხვარი (ნაწილი B)
უნდა შეავსოთ ეს კითხვარი და დააბრუნოთ საერთაშორისო დაცვის ოფისში:
თარიღი:
იმისათვის, რომ თქვენი განაცხადის განხილვა სწრაფად მოხდეს, თქვენ უნდა წაიკითხოთ და
გაიგოთ ეს მითითებები, მანამ, სანამ შეავსებთ კითხვარს. კითხვარი მოცემულია ამ
დოკუმენტის ბ ნაწილში.
ამ სახელმძღვანელოს მიზანია დაგეხმაროთ იმის გარკვევაში, თუ რა უნდა გააკეთოთ პირველ
რიგში და როგორ შეავსოთ ეს კითხვარი სწორად. ამის გაკეთება განაპირობებს განაცხადის
პროცესის გაადვილებას თქვენთვის და ჩვენთვის. ჩვენ დავიწყებთ იმ მნიშვნელოვანი
სიტყვების განმარტებით, რომლებიც უნდა იცოდეთ. შემდეგ ჩვენ გაცენებთ, თუ როგორ უნდა
უპასუხოთ ჩვენს კითხვებს სწორად (ინსტრუქციები) და რა ხდება იმის შემდეგ, რაც
გამოგვიგზავნით კითხვარს და დოკუმენტებს.
თქვენ უნდა შეავსოთ და დააბრუნოთ კითხვარი (ნაწილი B), ან მოგვაწოდოთ გონივრული
ახსნა, თუ რატომ არ გააკეთეთ ეს ზემოთ აღნიშნულ თარიღამდე. შეავსეთ და გამოაგზავნეთ
კითხვარი დაუყოვნებლივ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ თანამშრომლობთ, რაც ისევ თქვენ
გეხმარებათ.
გთხოვთ გამოიყენეთ უფასო კონვერტი, რომელიც გადმოგეცათ და დააბრუნოთ თქვენი
კითხვარი ამ მისამართზე:
International Protection Office (IPO)
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99
თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია
ამ კითხვარის გამოგზავნისას, გთხოვთ თან დაურთოთ ყველა შესაბამისი დოკუმენტი,
რომელიც ხელს შეუწყობს თქვენი საერთაშორისო დაცვის განაცხადის განხილვას და
ქვეყანაში (ირლანდიაში) დარჩენისა და ცხოვრების უფლებას. მე –4 გვერდზე მე –2 პუნქტში
ჩამოთვლილია საჭირო ტიპის დოკუმენტები. მათ შორის სამედიცინო დოკუმენტები. თუ
შესაძლებელია, გამოგვიგზავნეთ ორიგინალი დოკუმენტები.
თუ თქვენ აპირებთ მოიძიოთ განაცხადთან დაკავშირებული დოკუმენტები თქვენი
წარმოშობის ქვეყნიდან, გთხოვთ ეს გააკეთოთ დაუყოვნებლივ, რადგან ამას დრო სჭირდება.
რეფერენსის ნომერი:
პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი:
განმცხადებლის სახელი და გვარი:

Questionnaire, Part A, 1

IPO Questionnaire IP02 (2021)

Georgian

მნიშვნელოვან სიტყვათა განმარტებები
ამ დოკუმენტში და ასევე მასზე დართულ ბუკლეტში, თქვენ შეგხვდებათ ეს სიტყვები და
აღწერილობები. დაუთმეთ დრო მათ შესწავლას და შემდეგ ეს სახელმძღვანელო და
კითხვარი (ნაწილი B) უფრო ადვილი გასაგები გახდება.

მოქალაქეობის არ მქონე
თუ თქვენ არ ხართ არცერთი ქვეყნის მოქალაქე, მაშინ თქვენ ხართ მოქალაქეობის არ
მქონე.

ყოფილი ბინადრობის ადგილი
თუ თქვენ ხართ მოქალაქეობის არ მქონე, ‘ყოფილი ბინადრობის ადგილი’ ნიშნავს
ნებისმიერ ქვეყანას, სადაც დროის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი ცხოვრობდით.

ლტოლვილი
ლტოლვილად აღიარებისთვის თქვენ უნდა იყოთ ადამიანი, რომელსაც აქვს
საფუძვლიანი შიში დევნისა, ერთი ან რამდენიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზის გამო:
• რასა
• რელიგია
• ეროვნება
• პოლიტიკური შეხედულება ან
• კონკრეტული სოციალური ჯგუფის წევრობა.
თქვენ ასევე უნდა იყოთ:
• თქვენი ეროვნების ქვეყნის გარეთ და არ შეგეძლოთ, ან შიშის გამო არ გსურთ, დაცვა
მიიღოთ იმ ქვეყნის
ან
• ხართ მოქალალქეობის არ მქონე პირი, რომელიც იმყოფება ყოფილი ბინადრობის
ქვეყის გარეთ და არ შეგიძლიათ ან ან შიშის გამო არ გსურთ, დაცვა მიიღოთ იმ
ქვეყნის

სუბსიდიარული დაცვა
სუბსიდიარული დაცვა ენიჭება ადამიანს, რომელიც არ კვალიფიცირდება როგორც
ლტოლვილი, მაგრამ არსებობს სერიოზული რისკი, რომ ამ ადამიანს, თავის წარმოშობის
ქვეყანაში ‘სერიოზული ზიანი’ ემუქრება.
სერიოზული ზიანი – სიკვდილით დასჯა ან აღსრულება
‘სერიოზული ზიანი’ ნიშნავს რისკის ქვეშ ყოფნას სიკვდილით დასჯის ან აღსრულების.
სერიოზული ზიანი – სერიოზულად ცუდად მოპყრობა
სერიოზული ზიანი შეიძლება ასევე ნიშნავდეს, რომ პირს, თავის წარმოშობის ქვეყანაში
ან ყოფილი ბინადრობის ქვეყანაში (განმარტება იხ. ზემოთ), შეიძლება ემუქრებოდეს:
• წამება
• არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი.
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სერიოზული ზიანი – სართაშორისო ან შიდა შეიარაღებული კოფლიქტი
სერიოზული ზიანი ასევე შესაძლებელია ნიშნავს, რომ სერიოზული და
ინდივიდუალური საფრთხე ემუქრება მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლეს ან
პიროვნებას, განურჩეველი ძალადობის გამო საერთაშორისო ან შიდა შეიარაღებული
კონფლიქტის პირობებში.
განურჩეველი ძალადობა
განურჩეველი ძალადობა ნიშნავს - ძალადობა, რომელიც შემთხვევითია და არ არის
გამიზნული განსაკუთრებით რომელიმე ადამიანის მიმართ.

ოჯახის გაერთიანება
ოჯახის გაერთიანება ნიშნავს, რომ ლტოლვილის ან სუბსიდიარული სტატუსის მიღების
შემთხვევაში, 12 თვის განმავლობაში შეგიძლიათ მიმართოთ იუსტიციის მინისტრს
თქვენი ოჯახის წევრებისთვის ნებართვის მისაღებად:
•
•

ჩამოვიდნენ და იცხოვრონ ირლანდიაში, თუ ისინი სხვაგან ცხოვრობენ
ან
დარჩნენ და იცხოვრონ ირლანდიაში, თუ ისინი უკვე აქ არიან.
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მითითებები სანამ კითხვარს შეავსებთ
კითხვარი ამ დოკუმენტის ნაწილი B-ა. ის წარმოადგენს თქვენი საერთაშორისო
განაცხადის ამ ქვეყანაში (ირლანდია) ძირითად ნაწილს. კითხვარი უნდა შეავსოთ
სრულად და ამომწურავად. თქვენ უნდა ჩაწეროთ კითხვარში სრული სიმართლე.
ამისათვიის თქვენ უნდა წაიკითხოთ მომდევნო გვერდები პირველ რიგში. ისინი
ვრცელია, მაგრამ დაგეხმარებათ. 1 – 15 პუნქტი დაგეხმარებათ კითხვარის შევსებაში.
დანაჩენი პუნქტები ეხება თუ როგორ ვეპყრობით და სათანადოდ ვაზიერებთ ჩვენ
თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.
ჩვენ ვიცით, რომ ინგლისური შეიძლება არ იყოს თქვენი პირველი ენა და ამიტომ
კითხვარში მოცემულია კითხვა თუ რა ენებზე საუბრობთ და რომელ ენაზე გსურთ
ინტერვიუს ჩატარება.

1.

სანამ კითხვარს შეავსებთ
წაიკითხეთ ბუკლეტი
გთხოვთ წაიკითხეთ ‘საინფორმაციო ბუკლეტი საერთაშორისო დაცვის
განმცხადებლებისათვის’ რომელიც ამ დოკუმენტთან ერთად გადმოგეცით. ეს
დაგეხმარებათ პირველ რიგში იმ მნიშვნელოვანი სიტყვების სწავლაში, რომელიც ზემოთ
განვმარტეთ.
მიიღეთ იურიდიული რჩევა
იურიდიული დახმარების საბჭო (LAB) უფასოდ ეხმარება საერთაშორისო დაცვის
განმცხადებლებს. მათი საკონტაქტო დეტალები მოცემულია დანართში ‘საინფორმაციო
ბუკლეტი საერთაშორისო დაცვის განმცხადებლებისათვის’. დანართი მოცემულია
ბუკლეტის უკანა მხარეს.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ მომსახურება სხვა იურიდიული წარმომადგენლის,
მაგრამ ამ მომსახურების საფასური თქვენ თვითონ უნდა გადაიხადოთ.

2.

თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ყველა შესაბამისი ინფორმაცია
გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ მოგვაწოდეთ სრული ინფორმაცია თქვენი საერთაშორისო
განაცხადის შესახებ. ჩაწერეთ რაც შეიძლება მეტი დეტალი პასუხის გაცემის დროს.
დაურთეთ ნებისმიერი დოკუმენტი - კარგი იქნება ორიგინალი დოკუმენტი - რომელიც
ხელს შეუწყობს თქვენს განაცხადს, მათ შორის:
•
•
•
•
•

პირადი ქაღალდები
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
ფოტოები
სამედიცინო დოკუმენტაცია
სხვა დოკუმენტაცია.

ჩვენ გავითვალისწინებთ ყველაფერს რასაც თქვენ მოგვაწვდით წერილობით იმ
შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება ინტერვიუმდე საერთაშორისო დაცვის განაცხადის ან
ინტერვიუს დროს. ჩვენ ასევე გავითვალისწინებთ ნებისმიერ წერილობით დოკუმენტს,
რომელიც გადმოგვეცემა თქვენი სახელით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ მივიღებთ
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თქვენს ინტერვიუს დაწყებამდე ან მის განმავლობაში (იხ. პუნქტი 10) - საერთაშორისო
დაცვის ინტერვიუ.
რაც შეიძლება მალე უნდა მოგვცეთ ეს წერილობითი დოკუმენტები, რადგან შეიძლება
საჭირო გახდეს მათი თარგმნა ან დაგვჭირდეს მათი განხილვა ინტერვიუს დროს.
თუ თქვენ გამოგვიგზავნით დოკუმენტებს ინტერვიუს შემდეგ, ჩვენ შეიძლება
გავითვალისწინოთ ის განხილვისას თუ უკვე რეკომენდაცია არ გვაქვს გაცემული
მინისტრთან თქვენი განაცხადის შესახებ.

3.

გთხოვთ არ დატოვოთ არცერთი კითხვა ცარიელი და უპასუხო
თუ რომელიმე კითხვა თქვენ არ გეხებათ, დაწერეთ ‘არ მეხება’. არ დატოვოთ კითხვა
პასუხის გარეშე.
სრულად უნდა შეავსოთ ყველა ნაწილი კითხვარის. თუ რაიმე მნიშვნელოვან საკითხს არ
ჩაწერთ კითხვარში, მაგრამ მოგვიანებით შეეცდებით დაეყრდნოთ ამ ინფორმაციას,
ჩვენთვის რთულია დავიჯეროთ, რომ ის, რასაც თქვენს განცხადებაში ამბობთ,
სიმართლეა.

4.

ჩვენ გავითვალისწინებთ ყველა ინფორმაციას რომელსაც თქვენ
მოგვაწვდით
თქვენი საქმის განხილვისას ჩვენ გავითვალისწინებთ ყველა ინფორმაციას, რომელსაც
თქვენ გვაწვდით კითხვარში (ნაწილი B) და სხვა დოკუმენტებს, რომელსაც თქვენ ან
თქვენი იურიდიული წარმომადგენელი მოგვაწვდით.
თუ დამატებითი ადგილი გჭირდებათ, დაურთეთ დამატებითი გვერდები
შეიძლება დაგჭირდეთ დამატებითი ადგილი იმის ასახსნელად, თუ რა დაგემართათ
თქვენს წარმოშობის ან ყოფილ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე ასევე, მიზეზების
მისათითებლად, თუ რატომ არ შეგიძლიათ იქ დაბრუნება, გთხოვთ, დაურთეთ
დამატებითი გვერდები კითხვარის ბოლოს.
ამ გვერდებს დააწერეთ:
• თქვენი IPO საიდენტიფიკაციო ნომერი (პირველი გვერდის ბოლოში წერია)
• თარიღი
• თქვენი ხელმოწერა
• იმ კითხვის ნომერი, რომლის პასუხსაც წერთ.

5.

როგორ გამოვიყენებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას თქვენი
განაცხადის განხილვისას
ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ მოგვაწვდით კითხვარში, იქნება გამოყენებული ორ
მხრივ.
როდესაც განიხილება და კეთდება რეკომენდაცია თქვენს საერთაშორისო დაცვის
განაცხადზე
ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას რომ გამოვიკვლიოთ და
რეკომემნდაცია გაუწიოთ მინისტრთან, თქვენს განაცხადს საერთაშორისო დაცვაზე
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(ლტოლვილის სტატუსი და სუბსიდიარული დაცვა). ჩვენ განვმარტეთ ეს ტერმინები
მეორე გვერდზე.
გადაწყვეტილების მიღებისას გეკუთვნით თუ არა ამ ქვეყანაში დარჩენისა და
ცხოვრების უფლება
ჩვენ შეიძლება გავცეთ რეკომენდაცია, რომ თქვენ არ მოგენიჭოთ არც ლტოლვილის
სტატუსი და არც სუბსიდიარული დაცვა. თუმცა, იუსტიციის მინისტრი გამოიყენებს
თქვენს ინფორმაციას იმის დასადგენად გეკუთვნით თუ არა თქვენ ირლანდიაში
დარჩენისა და ცხოვრების უფლება სხვა მიზეზების გამო.

6.

ინფორმაცია თქვენი ოჯახის შესახებ
ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ. ეს ინფორმაცია
ჩვენ გვჭირდება, თუ თქვენ მოგეცემათ ლტოლვილის სტატუსი ან სუბსიდირებული
დაცვა, შემდეგ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ოჯახის გაერთიანება.

7.

თქვენზე დამოკიდებული პირები
როდესაც კითხვარში მოცემულ კითხვებს პასუხობთ, ჩვენ გვჭირდება ინფორმაცია
თქვენზე დამოკიდებული პირების შესახებ. თქვენ შეგხვდებათ ორი განმარტება.
ირლანდიაში:
• დამოკიდებული ”არსებითი სახელი, არის პირი (ჩვეულებრივ ბავშვი ან მეუღლე ცოლი ან ქმარი)
• "დამოკიდებული" ზედსართავი სახელი ნიშნავს დამოკიდებულს (საყრდენი).
რატომ უნდა მიიღონ დაცვა თქვენზე დამოკიდებულმა პირებმა ირლანდიაში
ჩვენ გვჭირდება, რომ გვითხრათ, რატომ ფიქრობთ, რომ თქვენს დამოკიდებულ პირებს
აქვთ უფლება საერთაშორისო დაცვის (ლტოლვილის სტატუსი ან სუბსიდიარული
დაცვა). დამოკიდებული პირები შეიძლება იყვნენ ბავშვები ან სხვა ნათესავები.
რატომ ფიქრობთ, რომ თქვენზე დამოკიდებულ პირებს უნდა მიეცეთ ამ ქვეყანაში
დარჩენის უფლება
თუ ჩვენ გავცემთ რეკომენდაციას, რომ თქვენ არ უნდა მოგენიჭოთ საერთაშორისო
დაცვა, ჩვენ გვჭირდება რომ გვითხრათ თუ სხვა რა მიზეზები არსებობს რის გამოც თქვენ
და თქვენზე დამოკიდებულ პირებს უნდა მოგენიჭოთ ირლანდიაში დარჩენისა და
ცხოვრების უფლება.

დამოკიდებული პირები
8.

18 წლამდე ასაკის
დამოკიდებული პირები ძირითადად არიან 18 - ანუ 17 წლის და/ან ნაკლები. თუ
თქვენზე დამოკიდებული ბავშვი არის 18 წელს ქვევით და არის ირლანდიაში, მაგრამ არ
არის ირლანდიის მოქალაქე, ჩვენ მას თქვენს განაცხადში დავურთავთ. ჩვენ ამას
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გავაკეთებთ თუ თქვენი შვილი იმყოფება ირლანდიაში განაცხადის გაკეთებისას. არ
დაგავიწყდეთ მათი ჩაწერა კითხვარის შევსებისას.
ეს ნიშნავს, რომ როდესაც განაცხადეთ საერთაშორისო დაცვაზე, თქვენ ასევე განაცხადი
გააკეთეთ თქვენზე დამოკიდებული ბავშვის სახელითაც, რომელიც არ არის ირლანდიის
მოქალაქე. თქვენზე დამოკიდებული ბავშვი ან ბავშვები არიან ერთერთი ქვემოთ
ჩამოთვლილთაგან:
• როცა აკეთებთ განაცხადს არიან ირლანდიაში და არიან 17 წლის და ქვევით
ან
• დაიბადა ირლანდიაში განაცხადის გაკეთების შემდეგ
ან
• არის 17 წლის და ქვევით და შემოვიდა ირლანდიში სანამ განმცხადებელი ხართ
ნებისმიერ რეკომენდაციას რომელსაც ჩვენ გავცემთ თქვენს განაცხადზე, მათაც ეხება.

9.

თქვენი განაცხადის მიზეზებში ასევე უნდა ჩაწეროთ თქვენზე
დამოკიდებული პირების შესახებ
თქვენ უნდა დაწეროთ ყველა მიზეზი თუ რატომ დატოვეთ თქვენ, თქვენმა შვილებმა და
სხვა თქვენზე დამოკიდებულმა პირებმა:
• თქვენი წარმოშობის ქვეყანა
ან
• თქვენი ყოფილი ბინადრობის ქვეყანა თუ თქვენ ხართ მოქალაქეობის არმქონე პირი
(განმარტება იხ. მე-2 გვერდზე).
თქვენ უნდა გვითხრათ ყველა მიზეზი თუ რატომ ვერ დაბრუნდებით იქ და რატომ
ფიქრობთ რომ უნდა მოგეცეთ უფლება ირლანდიაში დარჩენის.

10. საერთაშორისო დაცვის ინტერვიუ
მას შემდეგ რაც ჩვენ მივიღებთ თქვენს შევსებულ კითხვარს და სხვა დოკუმენტაციას
რომელსაც გამოგვიგზავნით, ძირითად შემთხვებში, ჩვენ ჩაგიტარებთ ინტერვიუს.
ინტერვიუს დროს, თქვენ მოგეცემათ საშუალება უფრო გასაგებად აგვიხსნათ თუ რატომ
განაცხადეთ საერთაშორისო დაცვაზე. (ამ ინტერვიუს ეწოდება ნაწილი 35 ინტერვიუ.)

11. ჩვენი რეკომენდაცია
ინტერვიუს შემდეგ ჩვენ რეკომენდაციას გდავცემთ მინისტრს თქვენს საერთაშორისო
განაცხადზე. თუ თქვენ უარი მიიღეთ საერთაშორისო დაცვაზე, მინისტრი განიხილავს
გადაწყვეტილებას თქვენი ამ ქვეყანაში დარჩენისა და ცხოვრების უფლებაზე.

12. უნდა იყოთ გულწრფელი და ისაუბროთ სიმართლე
მნიშვნელოვანი დოკუმენტი
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. თუ თქვენ მოგვაწვდით ტყუილ ან
შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას ან შეგნებულად არ იზიარებთ ინფორმაციას ჩვენთან
(კითხვარში ან სხვა ეტაპზე) ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ
დაჯერებას თქვენს მიერ განაცხადის კითხვარში მოცემული ინფორმაციის.
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თუ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ამ კითხვარში და ინტერვიუზე გაცემული
პასუხები არის განსხვავებიული და ერთმანეთის საწინააღმდეგო, ამან შესაძლოა
გააჩინოს ეჭვი თქვენი ისტორიის სიმართლეში. ეს ეხება ყველა ინფორმაციას რომელსაც
თქვენ მოგვაწვდით. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ თქვენი და თქვენზე დამოკიდებული
პირების განაცხადი უარყოფილი იქნეს.
ასევე, თუ თქვენ არ ახსენებთ შესაბამის ინფორმაციას თქვენს განაცხადში თქვენი ან
თქვენზე დამოკიდებული პირების შესახებ, ამან შესაძლოა გავლენა იქონიოს
რეკომენდაციაზე რომელსაც ჩვენ გავცემთ თქვენი განაცხადის შესახებ. ამრიგად, თქვენ
უნდა ჩაწეროთ ყველა შესაბამისი ინფორმაცია რაც იცით და არ უნდა გამოტოვოთ
არაფერი და არ გამოიყენოთ შემდგომ თქვენი საქმის გასაგრძელებლად. ინფორმაციის
გამოტოვებამ შესაძლოა დააზიანოს თქვენი განაცხადი.

13. თუ ჩვენ დავადგენთ, რომ ტყუილი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ, შესაძლოა
მოგიხსნათ სტატუსი.
თუ თქვენ ან თქვენს დამოკიდებულ პირებს, მოგენიჭათ ირლანდიაში საერთაშორისო
დაცვა ან ცხოვრების ნებართვა, ხოლო მოგვიანებით კი გავარკვევთ, რომ თქვენ
მიუთითეთ ტყუილი ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია, განსაკუთრებით თქვენი
პირადობის შესახებ, თქვენი სტატუსის დაცვა ან სახელმწიფოში დარჩენის ნებართვა
შეიძლება მოიხსნას.

14. ‘უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანა’
თქვენ შესაძლოა გითხრეს, რომ ხართ უსაფრთხოდ აღიარებული წარმოშობის ქვეყნიდან
(მოცემულია 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის აქტის 72-ე ნაწილში). ეს იმას ნიშნავს,
რომ იუსტიციის მინისტრი თვლის, რომ თქვენს ქვეყანაში ზოგადად და
თანმიმდევრულად:
• არ არის დევნა
• არ არის წამება, ან არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი
• არ გემუქრებათ საფრთხე შიდა ან საერთაშორისო შეირაღაბული კონფლიქტის
ვითარებაში განურჩეველი ძალადობის.
მნიშვნელოვანია, რომ გვითხრათ:
• თუ რატომ არ არის თქვენი ქვეყანა უსაფრთხო კონკრეტულად თქვენს შემთხვევაში
• რატომ არის ეს პირობები შესაბამისი თქვენი საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის.

15. კითხვარის შევსების მითითებების შეჯამება
გაეცით პასუხი კითხვარში მოცემულ ყველა კითხვას. თუ საჭიროა, გამოიყენეთ
დამატებითი ფურცლები შესაბამისი ინფორმაციის დეტალურად აღსაწერად. იხილეთ
მე-4 პუნქტი თუ როგორ მონიშნოთ ეს გვერდები. მოგვაწოდეთ ყველა დამატებითი
დოკუმენტი რაც შეძლება მალე.
თუ თქვენ გსურთ გადმოგვცეთ დოკუმენტები, რომლებიც თქვენს განაცხადს ხელს
შეუწყობს, თქვენ უნდა მოიძიოთ და გამოგვიგზავნოთ ისინი რაც შეიძლება მალე,
საერთაშორისო დაცვის ოფისის (IPO) მიერ დადგენილი ვადების შესაბამისად.
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სამედიცინო მტკიცებულება
თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ ნებისმიერი სამედიცინო მტკიცებულება, რომელიც ხელს
შეუწყობს თქვენს განაცხადს. თუ შესაძლებელია, ყველა შესაბამისი დოკუმენტი
რომელზეც გეგმავთ რომ თქვენი განაცხადი დაეყრდნოს ინტერვიუმდე გამოგვიგზავნეთ.
დაურთეთ ყველა შესაბამისი დოკუმენტი კითხვარს
კითხვართან ერთად, ასევე უნდა გამოგვიგზავნოთ:
• ყველა თქვენი სამოგზაურო და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
• სხვა ნებისმიერი დოკუმენტაცია, რომელიც გაქვთ და ეხება თქვენს განაცხადს, ან
რომელიც შეგიძლიათ მოიძიოთ.

16. თქვენი ინფორმაცია კონფიდენციალურია
ჩვენ განვიხილავთ ყველა დეტალს, რასაც თქვენ მოგაწვდით თქვენს განაცხადთან
დაკავშირებით, კანონის შესაბამისად და შევინახავთ მას კონფიდენციალურად. ჩვენ არ
გავუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას:
• თქვენი წარმოშობის ქვეყნის ან და ყოფილი მუდმივი საცხოვრებელი ქვეყნის
სახელისუფლებო ორგანოებს.
• თქვენი ქვეყნის წარმომადგენლობას ირლანდიაში მაგალითად საელჩო.

17. ჩვენ შესაძლოა გავუზიაროთ თქვენი ინფორმაცია შესაბამის ორგანიზაციებს
თუმცა, ჩვენ შესაძლოა გავუზიაროთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, კანონის
მიხედვით, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატს (UNHCR). ჩვენ ასევე შესაძლოა
გავუზიაროთ ინფორმაცია საჯარო პირებს ირლანდიაში, რომლებიჩ თქვენთან არიან
კავშირში. მათ შორის შესაძლოა იყოს ირლანდიის მთავრობის დეპარტამენტები და
სააგენტოები, როგორიცაა:
• საემიგრაციო მომსახურების მიწოდების სამსახური და საემიგრაციო ორგანოები
• Garda Síochána (ირლანდიის პოლიცია)
• ადგილობრივი მმართველობა
• Tusla – ბავშვის და ოჯახის სააგენტო.
ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ ორგანიზაციებმა შეძლონ თავიანთი სამუშაოს
შესრულება, მათ შორის, გამოიყენონ კანონი, რომელიც ეხება ირლანდიაში უცხო ქვეყნის
მოქალაქეთა შემოსვლას და გასვლას.
ასევე შეიძლება გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდოთ სხვა ქვეყნებს, რომლებიც მუშაობენ
ევროკავშირის დუბლინის რეგულაციით და EURODAC თითის ანაბეჭდის დებულებით.
(ეს რეგულაციები გვეხმარება იმის გარკვევაში, თუ რომელი ქვეყანაა პასუხისმგებელი
თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვაზე.)
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18. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას სხვა საქმეებშიც
ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია, სხვა განაცხადების განხილვისას,
თუ განმცხადებელი თქვენთან არის დაკავშირებული, ან თუ მათი განაცხადი რაიმე
ფორმით უკავშირდება თქვენს მონაცემებს.

ოჯახის გაერთიანება
19. განაცხადები ოჯახის გაერთიანების შესახებ იმ ადამიანების, რომელსაც
საერთაშორისო დაცვა მიენიჭა
გამოვიყენებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ
(კითხვარის მე –2 ნაწილში) ოჯახის სამომავლო გაერთიანების ნებისმიერი განაცხადის
შესასწავლად.
ოჯახის გაერთიანების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ საინფორმაციო
ბროშურა, რომელიც ჩვენ მოგეცით.
თუ თქვენი საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნა წარმატებით დასრულდა, შეგიძლიათ
მიმართოთ ოჯახის გაერთიანებას. ამასთან, თქვენ უნდა მოგვცეთ ყველა ინფორმაცია
ახლა, რაც ოჯახის გაერთიანების ნებისმიერი განაცხადის განსახილველად
დაგვჭირდება.
თქვენ გაქვთ 12 თვე რომ განაცხადოტ ოჯახის გაერთიანებაზე
თუ გსურთ მიმართოთ მინისტრს ოჯახის გაერთიანების მოთხოვნით, ეს უნდა გააკეთოთ
ლტოლვილის სტატუსის ან სუბსიდირებული დაცვის სტატუსის მიღებიდან 12 თვის
განმავლობაში.

20. ეს კითხვარი
შეავსეთ კითხვარი (რომელიც იწყება შემდეგ გვერდზე)
თქვენ უნდა შეავსოთ კითხვარი სრულად შავი ან ლურჯი კალმით, მოაწერეთ ხელი და
დაათარიღეთ ის ბოლოს. თუ სხვა ადამიანი გეხმარებათ ამ კითხვარის შესავსებათ, მათ
უნდა შეავსონ მათი დეტალები.
დააბრუნეთ ის მოცემულ დრომდე
თქვენ უნდა დააბრუნოთ ეს კითხვარი მოცემულ დრომდე წინასწარ დამისამართებული
უფასო კონვერტით. თუ კონვერტი დაკარგეთ, გამოაგზავნეთ ეს კითხვარი ამ
მითითებების პირველ გვერდზე მითითებულ მისამართზე.
დაგვიანებულმა პასუხმა შესაძლოა დააზიანოს თქვენი საქმე
თუ გადააცილებთ ამ კითხვარის გამოგზავნის ბოლო ვადას, ან არ მოხვალთ წინასწარ
დანიშნულ გასაუბრებაზე, რომელსაც შეგატყობინებთ, ჩვენ შესაძლოა განვსაზღვროთ
თქვენი განაცხადის შევისწავლისას, რომ თქვენ ”არ თანამშრომლობთ” - არ მუშაობთ
ჩვენთან. ამან შეიძლება დააზიანოს თქვენი საქმე.
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"საინფორმაციო ბროშურა საერთაშორისო დაცვის განმცხადებლებისთვის"- ში
განმარტებულია, თუ რა შედეგები შეიძლება თქვენს განაცხადს მოჰყვეს, თუ აღმოვაჩენთ,
რომ თქვენ "არ თანამშრომლობთ".
და ბოლოს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს სახემძღვანელო დაგეხმარებათ შეავსოთ კითხვარი
და დაადგინოთ თუ რა დოკუმენტებია საჭირო, რომ გამოგვიგზავნოთ.
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კითხვარი – ნაწილი B
1. ინფორმაცია მთავარი განმცხადებლის შესახებ
1.1 გთხოვთ შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ნაწილი სრულად. ჩაწერეთ თქვენი პასუხები
ცარიელ გრაფაში
IPO პირადობის დამადასტურებელი ნომერი (ID ნომერი – იხ. სახელმძღვანელოს 1 გვერდი ):
სახელი ან სახელები:
გვარი:
სქესი:
მამრობითი
დაბადების თარიღი:

მდედრობითი
დღე

სხვა
თვე

წელი

დაბადების ადგილი, ქალაქი ან დაბა:
დაბადების ქვეყანა:
ეროვნება:
ეთნიკური ჯგუფი, რასა ან ტომი:
რელიგია:
ამჟამინდელი მისამართი ირლანდიაში:

ელ-ფოსტის მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
მობილურის ნომერი:
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1.2 სხვა მისამართები
გთხოვთ, მიუთითოთ ნებისმიერი სხვა მისამართი, სადაც თქვენ ცხოვრობდით თქვენი
წარმოშობის ქვეყანაში, ან თქვენს ყოფილ მუდმივ საცხოვრებელ ქვეყანაში. გთხოვთ,
მიუთითეთ სრული მისამართები და იქ ცხოვრების თარიღები. ჩაწერეთ პასუხები ცარიელ
გრაფაში. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ დამატებითი გვერდები.
სრული მისამართი:
ამ თარიღიდან: თვე

წელი

ამ თარიღამდე: თვე

წელი

წელი

ამ თარიღამდე: თვე

წელი

წელი

ამ თარიღამდე: თვე

წელი

წელი

ამ თარიღამდე: თვე

წელი

სრული მისამართი:
ამ თარიღიდან: თვე
სრული მისამართი:
ამ თარიღიდან: თვე
სრული მისამართი:
ამ თარიღიდან: თვე

2. ოჯახი
2.1 ამ ნაწილში გვსურს დაგისვათ რამდენიმე კითხვა თქვენი ოჯახის შესახებ. გთხოვთ
თქვენი პასუხები ჩაწერეთ ცარიელ გრაფაში
ჩვენ დაგისვავთ კითხვას თქვენი მეუღლის (ქმარი ან ცოლი), პარტნიორის ან სამოქალაქო
პარტნიორის შესახებ.
ადამიანები ხდებიან სამოქალაქო პარტნიორები სარეგისტრაციო სქემით რომელიც აღიარებს
სტატუსს ერთსქესიანი წყვილების. თქვენ შესაძლოა შეუღლდით თქვენს მეუღლესთან,
პარტნიორთან ან სამოქალაქო პარტნიორთან რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლი გზით:
•

რელიგიური რიტუალი (რიტუალი არის ცერემონია ან მოქმედება)

•

ტრადიციული რიტუალი

•

სამოქალაქო ცერემონია (ქორწინება), მათ შორის სამოქალაქო პარტნიორობის ცერემონია

•

მარიონეტული ქორწინება (ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ერთი ან ორივე დაქორწინებული
ფიზიკურად არ იმყოფება ქორწილში. მათ, ჩვეულებრივ, სხვა ხალხი წარმოადგენს)

გთხოვთ მოგვაწოდეთ შემდეგი ინფორმაცია თქვენი მეუღლის, პარტნიორის ან სამოქალაქო
პარტნიორის შესახებ.
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2.1 ამ ნაწილში გვსურს დაგისვათ რამდენიმე კითხვა თქვენი ოჯახის შესახებ. გთხოვთ
თქვენი პასუხები ჩაწერეთ ცარიელ გრაფაში
სახელი, გვარი თქვენი მეუღლის, პარტნიორის, სამოქალაქო პარტნიორის:
მათი
დაბადების
თარიღი:

დღე

თვე

წელი

დაბადების
ქვეყანა:
დაბადების
ქალაქი:
ეროვნება:
რა სახის ქორწინება ან სამოქალაქო ცერემონია გქონდათ?
ბოლოს როდის გქონდათ კონტაქტი თქვენს მეუღლესთან, პარტნიორთან სამოქალაქო
პარტნიორთან?
სად არის ახლა თქვენი მეუღლე, პარტნიორი ან სამოქალაქო პარტნიორი??
თქვენი მეუღლე, პარტნიორი ან სამოქალაქო

დიახ

არა

დიახ

არა

პარტნიორი ცოცხალია?
თუ გაქვთ IPO-ს რეფერენსის ნომერი თქვენი მეუღლის,
პარტნიორის ან სამოქალაქო პარტნიორის?
თუ ‘დიახ’ გთხოვთ ჩაწეროთ ნომერი აქ:

_______________________

გთხოვთ დაწეროთ ბ ოლო ცნობილი მისამართი თქვენი მეუღლის, პარტნიორის ან
სამოქალაქო პარტნიორის:

2.2 ოჯახის წევრები ირლანდიაში
გყავთ ოჯახის წევრები ირლანდიაში? თუ ‘დიახ’, გთხოვთ მოგვაწოდეთ
მონაცემები ქვემოთ.
მათი სახელი, გვარი?

დიახ
არა

თქვენთან კავშირი?

მათი წლოვანება?
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2.2 ოჯახის წევრები ირლანდიაში
1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

მათი მისამართი?

რა არის მათი საემიგრაციო სტატუსი ქვეყანაში (ირლანდია)?
2.3 გთხოვთ მოგვაწოდეთ მონაცემები თქვენი შვილების შესახებ
გთხოვთ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თქვენს:
•

ბიოლოგიურ შვილებზე

•

გერი(ები)

•

აყვანილ ბავშვებზე

•

სხვა ბავშვები რომლებსაც თქვენ უვლით.

თუ თქვენ დაკარგეთ კავშირი თქვენს ბავშვებთან, მაინც უნდა შეავსოთ მათი დეტალები.
ბავშვი 1

ბავშვი 2

ბავშვი 3

სახელი, გვარი:
სქესი:
დაბადების თარიღი:

დღე

თვე

წელი დღე

თვე

წელი

დღე

თვე

წელი

დაბადების ადგილი და
ქვეყანა:
ეროვნება:
სად არიან ახლა:
თქვენთან კავშირი:
ბოლოს როდის ნახეთ
ან გქონდათ კონტაქტი
მათთან?
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2.3 გთხოვთ მოგვაწოდეთ მონაცემები თქვენი შვილების შესახებ
ორივე ბიოლოგიური
მშობლის სახელი,
გვარი :
გყავთ კიდევ სხვა ბავშვები?
თუ გჭირდებათ დამატებითი სივრცე, რომ მოგვაწოდოთ სრული ინფორმაცია ყველა ბავშვზე,
გთხოვთ განაგრძეთ წერა დამატებით გვერდზე. გთხოვთ მონიშნეთ ყველა დამატებით
გვერდზე თქვენი სახელი, გვარი და IPO -ს რეფერენსის ნომერი. გვერდის დასაწყისში დაწერეთ,
რომ პასუხობთ 2.3 კითხვას (ზევით) და მოაწერეთ ხელი ბოლოს.
ბავშვები რომლებიც დაიბადნენ ან ჩამოვიდნენ ირლანდიაში თქვენი განცხადების შემდეგ
თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ საერთშორისო დაცვის ოფისს, თუ:
•

თქვენი შვილი დაიბადა მას შემდეგ რაც თქვენ განაცხადეთ საერთაშორისო დაცვაზე

•

თქვენი მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი ბავშვი ჩამოვა ირლანდიაში განაცხადის შემდეგ.

მოგვაწოდეთ ინფორმაცია სხვა ზრდასრული ოჯახის წევრების შესახებ
მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახის ყველა ზრდასრულმა წევრმა (18 წელს ზემოთ), თქვენი
მეუღლის ან პარტნიორის ჩათვლით, უნდა გააკეთოს საკუთარი ინდივიდუალური განაცხადი,
თქვენ მაინც უნდა მიუთითოთ მათი მონაცემები ამ კითხვარში.
2.4 დამოკიდებული პირების მონაცემები
ზემოთ უკვე ჩამოთვალეთ თქვენი შვილები, გთხოვთ გვითხრათ აქ რატომ და როგორ არიან
ისინი დამოკიდებული თქვენზე. თუ გჭირდებათ, გთხოვთ გამოიყენოთ დამატებითი
გვერდები.
ბავშვი 1:

ბავშვი 2:

ბავშვი 3:
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2.5 კავშირი ირლანდიასთნ
თქვენ ან თქვენზე დამოკიდებულ პირებს, ან ორივეს, თუ გაქვთ კავშირი ირლანდისთან?
მაგალითად, თუ ხართ:
•

ქორწინებაში ირლანდიის მოქალაქესთან

•

ირლანდიაში დაბადებული ბავშვის მშობელი

•

ქორწინებაში ევროპის მოქალაქესთან?
მონიშნეთ შესაბამისი. დიახ

არა

თუ ‘დიახ’, გთხოვთ მოგვაწოდეთ დეტალები აქ.

თქვენი მშობლები
2.6 გთხოვთ მოგვაწოდეთ დეტალები თქვენი მშობლების შესახებ
მამა
გვარი:
სახელი:
ამჟამინდელი მისამართი:
დაბადების თარიღი:

დღე

თვე

რიცხვი

ეროვნება:
მოქალაქეობა:

ეთნიკური წარმოშობა, რასა ან ტომი:

დედა
გვარი:
სახელი:
ამჟამინდელი მისამართი:
დაბადების თარიღი:

დღე

თვე

რიცხვი

ეროვნება:
მოქალაქეობა:

ეთნიკური წარმოშობა, რასა ან ტომი:

თქვენი მშობლები ცოცხალები არიან თუ გარდაცვლილი?
მამა
მამათქვენი გარდაცვლილია (მკვდარი)?
თუ ‘დიახ’, მოგვაწოდეთ მისი გარდაცვალების თარიღი დღე

დიახ
თვე

არა
წელი
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2.6 გთხოვთ მოგვაწოდეთ დეტალები თქვენი მშობლების შესახებ
გთხოვთ ასევე მოგვაწოდოთ მისი გარდაცვალების
სერთიფიკატი თუ შესაძლებლია.
დაურთეთ თან ამ კითხვარს მამათქვენის

დიახ

არა

დიახ

არა

გარდაცვალების სერთიფიკატი?
დედა
დედათქვენი გარდაცვლილია (მკვდარი)?
თუ ‘დიახ’, მოგვაწოდეთ მისი გარდაცვალების თარიღი დღე

თვე

წელი

გთხოვთ ასევე მოგვაწოდოთ მისი გარდაცვალების
სერთიფიკატი თუ შესაძლებლია.
დაურთეთ თან ამ კითხვარს დედათქვენის

დიახ

არა

გარდაცვალების სერთიფიკატი?

თქვენი და - ძმები (ძმები, დები, ნახევარძმები და ნახევარ დები)
2.7 საცხოვრებელი (ცხოვრობენ) ირლანდიაში
თქვენი და-ძმა, მშობლები ან ოჯახის სხვა წევრები ირლანდიაში

დიახ

ცხოვრობენ?

არა

თუ ‘დიახ’, თქვენი ოჯახის წევრს აქვს ირლანდიაში ყოფნის ნებართვა?

დიახ
არა

თუ ‘დიახ’, რის საფუძველზე (მიზეზები)?

2.8 გთხოვთ მოგვაწოდეთ მონაცემები თქვენი დაძმების შესახებ (მათ შორის
გარდაცვლილების)
ჩამოწერეთ და-ძმები (და ნახევარძმები, ნახევარ-დები, დედინაცვლის ან მამინაცვლის
შვილები) საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ დამატებითი გვერდი (თითოეულ გვერდზე
დააწერეთ ამ კითხვის ნომერი [2.8] და მოაწერეთ ხელი).
დედმამიშვილი 1

დედმამიშვილი 2

დედმამიშვილი 3
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გვარი:
სახელი:
სქესი:
რელიგია:
ეროვნება:
მოქალაქეობა(ები):
ეთნიკური ჯგუფი, რასა
ან ტომი:
დაბადების თარიღი:

დღე

დღე

დღე

თვე

თვე

თვე

წელი

წელი

წელი

მათი ამჟამინდელი
ადგილსამყოფელი?
მამის სახელი:
დედის სახელი:
კავშირი თქვენთან:

სხვა დამოკიდებული პირები
2.9 ნებისმიერი სხვა დამოკიდებული პირი
თუ გყავთ ნებისმიერი სხვა დამოკიდებული პირი, გთხოვთ მოგვაწოდოთ მათი მონაცემები
და თქვენთან კავშირი ამ გრაფაში. ეს დამოკიდებული პირები შესაძლებელია იყვნენ:
•

ბებია-ბაბუა

•

დეიდა, მამიდა

•

ბიძა

•

ბიძაშვილები,

•

სხვა ნებისმიერი თქვენზე დამოკიდებული პირი.
დამოკიდებული
პირი 1

დამოკიდებული
პირი2

დამოკიდებული
პირი 3

გვარი:
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2.9 ნებისმიერი სხვა დამოკიდებული პირი
სახელი:
სქესი:
რელიგია:
ეროვნება:
მოქალაქეობა(ები):
ეთნიკური ჯგუფი, რასა
ან ტომი:
დაბადების თარიღი:

დღე

დღე

დღე

თვე

თვე

თვე

წელი

წელი

წელი

მათი ამჟამინდელი
ადგილსამყოფელი?

თქვენთან კავშირი:
რატომ არიან თქვენზე
დამოკიდებული? მაგ:
მოხუცებულია ან
ავადმყოფობს ან
უნარშეზღუდულია.
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ მეტი გვერდი (თითოეულ გვერდზე დააწერეთ ამ
კითხვის ნომერი [2.9] და მოაწერეთ ხელი).
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3. განათლების და სამუშაო ისტორია
3.1 ოფიციალური განათლების და ტრენინგის ხანგრძლივობა
გთხოვთ, გვითხარით, რა საფეხურის განათლება გაქვთ მიღებული: მაგალითად, დაწყებითი
(12 წლის ასაკამდე), საშუალო (დაახლოებით 18 წლამდე) ან მესამე საფეხური (ჩვეულებრივ, 18
წლის და ზევით)?
თუ თქვენ გაქვთ სკოლის ან კოლეჯის კვალიფიკაცია, გთხოვთ, თან დაურთოთ ისინი.
სახელწოდება და მისამართი სკოლის ან კოლეჯის სადაც სწავლობდით:

-დან: თვე

წელი

-მდე: თვე

წელი

მიღებული კვალიფიკაცია:

სახელწოდება და მისამართი სკოლის ან კოლეჯის სადაც სწავლობდით:

-დან: თვე

წელი

-მდე: თვე

წელი

მიღებული კვალიფიკაცია:

სახელწოდება და მისამართი სკოლის ან კოლეჯის სადაც სწავლობდით:

-დან: თვე

წელი

-მდე: თვე

წელი

მიღებული კვალიფიკაცია:

სერთიფიკატის დედნები დართულია?
დიახ

არა.

საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ მეტი გვერდი (გვერდზე დააწერეთ ამ კითხვის ნომერი
[3.1]).
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3.2 სამუშაო და თვით-დასაქმება
გთხოვთ, ჩამოთვალეთ ყველა თქვენი სამსახური ან თვით-დასაქმების ადგილი. დაიწყეთ
უახლესიდან. თუ გაქვთ ამ დასაქმების დამადასტურებელი საბუთები, მოგვაწოდეთ ისინი ამ
კითხვართან ერთად.
სახელწოდება და მისამართი კომპანიის ან დამსაქმებლის:
-დან: თვე.

-მდე: თვე

წელი

წელი

სამუშაოს ტიპი:

სახელწოდება და მისამართი კომპანიის ან დამსაქმებლის:
-დან: თვე.

-მდე: თვე

წელი

წელი

სამუშაოს ტიპი:
ამ სამსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტები დართულია?
დიახ

არა.

საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ მეტი გვერდი (გვერდზე დააწერეთ ამ კითხვის ნომერი
[3.2]).

4. გთხოვთ, გვითხრათ რატომ გააკეთეთ განაცხადი საერთაშორისო
დაცვაზე ირლანდიაში
4.1 ერთერთი ხუთ მიზეზთაგანი
ლტოლვილთა კონვენცია მოითხოვს, რომ ადამიანს ემუქრებოდეს საშიშროება ხუთიდან
ერთი ან მეტი მიზეზის გამო.
რა საფუძველზე (მიზეზით) გაგაჩნიათ დევნის დასაბუთებული შიში თქვენ, ან თქვენზე
დამოკიდებულ პირებს, ან ორივეს?
გთხოვთ, მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა - შესაძლებელია ერთზე მეტის მონიშვნა.
1.რასა

2.რელიგია

3.ეროვნრბა

4.პოლიტიკური

5.კონკრეტული

არცერთი ზემოთ

შეხედულება

სოციალური ჯგუფის

ჩამოთვლილთაგან

წევრობა
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4.1 ერთერთი ხუთ მიზეზთაგანი
გთხოვთ, აგვიხსნათ თქვენი მიზეზები ქვემოთ გამოყოფილ სივრცეში:

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO
ნომერი, კითხვის ნომერი [4.1] და მოაწერეთ ხელი.
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4.2 კონკრეტული სოციალური ჯგუფი
იცით თუ არა თქვენი განაცხადი ემყარება კონკრეტულ სოციალურ

დიახ

ჯგუფს?

არა

თუ ‘დიახ’ და იცით, გთხოვთ დაწეროთ დეტალები აქ.

თუ ‘არა’, არ იცით ემყარება თუ არა თქვენი განაცხადი კონკრეტული სოციალური ჯგუფის
წევრობას, ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე
დაყრდნობით.
4.3 რა მიზეზებით ემუქრებათ თქვენზე დამოკიდებულ პირებს დევნა
გთხოვთ, ჩამოთვალოთ მიზეზები თუ რატომ ემუქრებათ თქვენზე დამოკიდებულ პირებს
დევნა, თუ მათი მიზეზები თქვენისგან განსხვავებულია (მოც. 4.1 ზემოთ). გთხოვთ
დაამატოთ ფურცლები საჭიროების შემთხვევაში (დამატებულ გვერდებს დააწერეთ ამ
კითხვის ნომერი [4.3] თქვენს IPO ნომერთან და ხელმოწერასთან ერთად ).
დამოკიდებული პირის სახელი:
მიზეზი რის გამოც გჯერათ, რომ მათ დევნის საფუძვლიანი შიში აქვთ:

დამოკიდებული პირის სახელი:
მიზეზი რის გამოც გჯერათ, რომ მათ დევნის საფუძვლიანი შიში აქვთ:
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4.4 თქვენ სერიოზული საფრთხის გეშინიათ
პირს სჭირდება სუბსიდიარული დაცვა, თუ არსებობს კარგი მტკიცებულებები იმის
დასაჯერებლად, რომ თუ ისინი დაბრუნდებიან თავიანთ წარმოშობის ქვეყანაში, სერიოზული
ზიანის მიყენების რეალური რისკი ემუქრებათ. მათ ასევე არ უნდა ჰქონდეთ ან უნდა იყვნენ
დიდი რისკის ქვეშ, რომ მოითხოვონ დაცვა იმ ქვეყანაში.
გთხოვთ გვითხარით მიზეზი, რომლის გამოც სერიოზული საფრთხის წინაშე ხართ.
შესაძლებელია ერთზე მეტის მონიშვნა.
მეშინია სასივდილო განაჩენის ან აღსრულების
მეშინია წამების ან არადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის ჩემი
წარმოშობის ქვეყანაში .
მეშინია ჩემი სიცოცხლის ან რომელიმე პირის მიმართ სერიოზული და
ინდივიდუალური საფრთხის, განურჩეველი ძალადობის მიზეზით,
საერთაშორისო ან შიდა შეიარაღებული კონფლიქტის სიტუაციაში
4.5 თქვენზე დამოკიდებულ პირებს ეშინიათ სერიოზული საფრთხის
თუ თქვენს განაცხადში შედიან დაქვემდებარებული პირები, გთხოვთ, გვითხრათ, რატომ
ემუქრებათ მათ სერიოზული საფრთხე
დამოკიდებული პირის სახელი:
მიზეზი თუ რატომ ემუქრებათ სერიოზული საფრთხე:

დამოკიდებული პირის სახელი:
მიზეზი თუ რატომ ემუქრებათ სერიოზული საფრთხე:

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO ნომერი,
კითხვის ნომერი [4.5] და მოაწერეთ ხელი.
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4.6 მნიშვნელოვანი კითხვები, რომლებსაც პასუხი უნდა გასცეთ
ამ ნაწილში მოცემული კითხვები წარმოადგენს თქვენი საერთაშორისო მოთხოვნების
მნიშვნელოვან ნაწილს. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ქვემოთ გამოყოფილ სივრცეში თქვენი და
თქვენზე დამოკიდებული პირების (თუ არსებობს), ინფორმაცია საერთაშორისო დაცვის
განაცხადის შესახებ.
• გთხოვთ მიუთითოთ თარიღები თუ ისინი ცნობილია თქვენთვის
•

გთხოვთ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული კითხვები ყურადღებით და დარწმუნდით, რომ
პასუხი გაეცით თითოეულ მათგანს.

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO ნომერი,
კითხვის ნომერი [4.6] და მოაწერეთ ხელი.
(1) რისი გეშინიათ, რა დაგემართებათ თუ დაბრუნდებით:
•

თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში, ან

•

თქვენს ყოფილ მუდმივი ბინადრობის ქვეყანაში?

(2) გთხოვთ, გვითხარით იმ მოვლენების დეტალები, რაც თქვენ და თქვენზე
დამოკიდებულ პირებს შეგემთხვათ თქვენს ქვეყანაში, რის გამოც თქვენ ან თქვენზე
დამოკიდებულ პირებს გეშინიათ იქ დაბრუნების.
(3) გვითხარით თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების (თუ შეესაბამება) მიმართ მტრულად
განწყობილი ქმედებების შესახებ. გვითხარით, ვინ განახორციელა ასეთი ქმედება ან
საქციელი.
(4) მოგვაწოდეთ დეტალები იმის შესახებ, თუ რამ გაიძულათ თქვენ და თქვენზე
დამოკიდებული პირები დაგეტოვათ თქვენი წარმოშობის ქვეყანა.
(5) მოგვაწოდეთ დეტალები იმის შესახებ, თუ წარსულში თქვენ ან თქვენზე
დამოკიდებულმა პირებმა, ან სხვა ოჯახის წევრებმა, განიცადეთ დევნა ან სერიოზული
საფრთხე.
(6) თუ თქვენ, ან თქვენზე დამოკიდებულ პირებს, გეშინიათ თქვენს ქვეყნაში კონკრეტული
პირის, ორგანიზაციის ან ჯგუფის, გვითხარით მათი სახელი და რაც შეიძლება მეტი
დეტალი მათ შესახებ. თქვენ უნდა შეეცადოთ გვითხრათ, თუ რა გააკეთეს მათ (თუ რამე
გააკეთეს), რამაც თქვენ და თქვენზე დამოკიდებულ ადამიანებს შიში გაგიჩინათ სახლში
დაბრუნების.
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4.6 მნიშვნელოვანი კითხვები, რომლებსაც პასუხი უნდა გასცეთ
(7) მოგვაწოდეთ დეტალები იმის შესახებ, თუ თქვენ ან თქვენზე დამოკიდებულ პირებს
რამე შეგემთხვათ ირლანდიისკენ მომავალ გზაზე.

(8) როგორ და რითი იმგზავრეთ თქვენ და თქვენზე დამოკიდებულმა პირებმა თქვენი
წარმოშობის ქვეყნიდან ირლანდიამდე? (რა ტრანსპორტი გამოიყენეთ და რა ქვეყნები
გამოიარეთ)

(9) მოგვაწოდეთ დეტალები ყველაფერზე რაც მოხდა მას შემდეგ რაც თქვენ და თქვენზე
დამოკიდებული პირები ჩამოხვედით ირლანდიაში და რამაც უკან დაბრუნების შიში
გაგიჩინათ.

(10)

დაწერეთ თქვენზე დამოკიდებულ პირებთან დაკავშირებული საშიშროებების

შესახებ, რომელიც განსხვავდება თქვენი პირადი საფრთხისგან.

(11)

თუ თქვენ უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნიდან ხართ, გთხოვთ გვითხრათ, რა

სერიოზული შეშფოთება გაქვთ იმის გამო, რომ თქვენი წარმოშობის ქვეყანა საფრთხეს
წარმოადგენს თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრებისთვის.

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO ნომერი,
კითხვის ნომერი [4.5] და მოაწერეთ ხელი.
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5. ზოგადი ინფორმაცია საერთაშორისო დაცვის შესახებ (სახელმწიფო დაცვა)
5.1 ინციდენტების შეტყობინება
თქვენი წარმოშობის ქვეყნის ან ყოფილი მუდმივი საცხოვრებელი ქვეყნის ხელისუფლების
წარმომადგენლებს შეატყობინეთ იმ ინციდენტის შესახებ, რაც თქვენ და თქვენზე
დამოკიდებულ პირებს შეგემთხვათ?
გთხოვთ აღნიშნეთ შესაბამისი.

დიახ

არა

თუ ‘დიახ’, დაწერეთ როდის და ვის შეატყობინეთ?
რა ზომები მიიღეს ოფიციალურმა პირებმა?
გთხოვთ დაურთეთ ნებისმიერი დოკუმენტები რომლებიც გაქვთ ამ საკითხის
მტკიცებულებად.

თუ ‘არ’, განაცხადეთ ინციდენტი ოფიციალურ ორგანოებთნ, განმარტეთ გარკვევით,
თუ რატომ არ გააკეთეთ ეს.
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5.2 ნასამართლეობა და დანაშაული
ოდესმე თუ ჩაიდინეთ დანაშაული ან წაგიყენეს ბრალი ნებისმიერ ქვეყანაში.
გთხოვთ მონიშნეთ შესაბამისი და თუ ‘დიახ’
ჩაწერეთ ასევე ქვეყნის სახელი

დიახ
არა
თუ დიახ, რომელი ქვეყანა:

თუ ‘დიახ’, გთხოვთ მოგვაწოდეთ დეტალები ქვემოთ. მათ შორის ის დანაშაულის რომელშიც
გაგამართლეს (უდანაშაულოდ გცნეს), ბრალი წაგიყენეს ან შეგიწყალეს

დანაშაული 1
რა წაგიყენეს ბრალი?

როდის წაგიყენეს ბრალი?

დღე

თვე

წელი

გაგასამართლეს დანაშაულ(ებ)ისთვის?

დიახ

არა

იხდიდით თავისუფლების აღკვეთას
(ციხეში) ამ დანაშაულისთვის?

დიახ

არა

თუ "დიახ", გთხოვთ მიუთითოთ განაჩენის
დაწყების და გამოშვების თარიღები.

დაწყების:

დღე

თვე

წელი

გამოშვების:

დღე

თვე

წელი A

დანაშაული 2
რა წაგიყენეს ბრალი?

როდის წაგიყენეს ბრალი?

დღე

თვე

გაგასამართლეს დანაშაულ(ებ)ისთვის?

დიახ

არა

იხდიდით თავისუფლების აღკვეთას (ციხეში)
ამ დანაშაულისთვის?

დიახ

არა

თუ "დიახ", გთხოვთ მიუთითოთ განაჩენის
დაწყების და გამოშვების თარიღები.

დაწყების:

დღე

თვე

წელი

გამოშვების:

დღე

თვე

წელი
A

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO ნომერი,
კითხვის ნომერი [5.2] და მოაწერეთ ხელი.
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6. ვიზა, ცხოვრების უფლება და მგზავრობასთან დაკავშირებული
ინფორმაცია
6.1 თქვენი მოგზაურობის ისტორია
გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენი წარმომავლობის ქვეყნის/ყოფილი მუდმივი საცხოვრებელი
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ?
გთხოვთ მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა

დიახ

არა

6.2 თქვენზე დამოკიდებული პირების მოგზაურობის ისტორია
თუ უმოგზაურია ნებისმიერ თქვენზე დამოკიდებულ პირს თავიანთი წარმომავლობის
ქვეყნის/ყოფილი მუდმივი საცხოვრებელი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ოდესმე?
გთხოვთ, მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა.

დიახ

არა

6.3 განაცხადი პასპორტზე
თქვენ ან თქვენზე დამოკიდბულ პირებს თუ გაგიკეთებიათ განაცხადი პასპორტზე თქვენი
წარმომავლობის ქვეყანაში/ყოფილ მუდმივ საცხოვრებელ ქვეყნაში?
გთხოვთ, მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა.

დიახ

არა

6.4 მიზეზები თუ რატომ არ განაცხადეთ პასპორტზე
თუ თქვენ და/ან თქვენს დამოკიდებულ პირებს არ გაქვთ შეტანილი განაცხადი
პასპორტზე თქვენი წარმომავლობის ქვეყნის/ყოფილი მუდმივი საცხოვრებელი
ქვეყნის ხელისუფლების წინაშე, განმარტეთ რატომ.

6.5 გაცემული პასპორტი
იყო თუ არა თქვენზე ან თქვენს დამოკიდებულ პირებზე ოდესმე პასპორტი
გაცემული თქვენი წარმომავლობის ქვეყნის/ყოფილი მუდმივი საცხოვრებელი
ქვეყნის ხელისუფლების მიერ?
გთხოვთ, მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა.

დიახ

არა

თუ ‘დიახ’, გთხოვთ შეავსეთ შემდეგი. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ
ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO ნომერი, კითხვის ნომერი [6.4] და მოაწერეთ ხელი.
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6.5 გაცემული პასპორტი

პიროვნება 1
პიროვნების სახელი, გვარი
ვიზეც პასპორტია გაცემული:
გაცემის ადგილი:
გაცემის თარიღი:

დღე

თვე

წელი

ვადის ამოწურვის თარიღი
(ვადა იწურება):

დღე

თვე

წელი

გაცემის თარიღი:

დღე

თვე

წელი

ვადის ამოწურვის თარიღი
(ვადა იწურება):

დღე

თვე

წელი

გაცემის თარიღი:

დღე

თვე

წელი

ვადის ამოწურვის თარიღი
(ვადა იწურება):

დღე

თვე

წელი

პასპორტის ნომერი:
სად არის პასპორტი ახლა?
პიროვნება 2
პიროვნების სახელი, გვარი
ვიზეც პასპორტია გაცემული:
გაცემის ადგილი:

პასპორტის ნომერი:
სად არის პასპორტი ახლა?
პიროვნება 3
პიროვნების სახელი, გვარი
ვიზეც პასპორტია გაცემული:
გაცემის ადგილი:

პასპორტის ნომერი:
სად არის პასპორტი ახლა?
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6.6 ვიზა ან სამუშაო უფლება
თქვენ ან თქვენს დამოკიდებულ პირებს გაქვთ თუ არა ოდესმე განაცხადი შეტანილი
ნებისმიერი ქვეყნის ვიზაზე ან სამუშაო უფლებაზე მათ შორის ირლანდიის?
გთხოვთ მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა

დიახ

არა

თუ ‘დიახ’ მიუთითეთ მონაცემები სრულად, თქვენ ან თქვენზე დამოკიდებულმა პირებმა
თუ როდის და სად გააკეთეთ განაცხადი ვიზაზე?

6.7 სამოგზაურო, ქვეყანაში შესასვლელი ვიზა ან სამუშაო უფლება
გაიცა თუ არა ოდესმე თქვენზე და/ან განაცხადში მითითებულ თქვენზე დამოკიდებულ
პირებზე ნებისმიერი ქვეყნის, ირლანდიის ჩათვლით, სამოგზაურო/შესასვლელი ვიზა ან
სამუშაო უფლება?

გთხოვთ მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა

დიახ

არა

დადებითი პასუხის შეთხვევაში მიუთითეთ მონაცემები სრულად, თუ როდის, სად,
როდემდე (ვადის ამოწურვა), ვისზე გაიცა ვიზა და ყველა შესაბამისი ინფორმაცია

6.8 წამოსვლისას გამოყენებული დოკუმენტები
რა დოკუმენტები გამოიყენეთ თქვენ და/ან თქვენზე დამოკიდებულმა პირებმა თქვენი
წარმომავლობის ქვეყნის დასატოვებლად და ირლანდიაში ჩამოსასვლელად?

Questionnaire, Part B, 21

Georgian

IPO Questionnaire IP02 (2021)
6.9 წამოსვლის თარიღი
ბოლოს როდის დატოვეთ თქვენ და თქვენზე დამოკიდებულმა პირებმა:
•

თქვენი წარმოშობის ქვეყანა? ან

•

ყოფილი მუდმივი ბინადრობის ქვეყანა?
დღე

თვე

წელი

6.10 ირლანდიაში ჩამოსვლის თარიღი
როდის ჩამოხვედით თქვენ და/ან თქვენზე დამოკიდებული პირ(ებ)ი ირლანდიაში?
დღე

თვე

წელი

7. დარჩენის ნებართვა
თქვენი საერთაშორისო დაცვაზე განაცხადის შესწავლის შემდეგ, თუ ჩვენ გავცემთ
რეკომენდაციას რომ თქვენ არ გეკუთვნით ლტოლვილის სტატუსი ან სუბსიდიარული დაცვა,
მინისტრმა შესაძლოა თქვენ მოგცეთ ირლანდიაში დარჩენისა და ცხოვრების უფლება სხვა
მიზეზების (საფუძველის) გათვალისწინებით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაურთოთ
ყველა შესაბამისი ინფორმაცია.
დარჩენის ნებართვის განყოფილება განიხილავს ამ საკითხს მინისტრის სახელით. ისინი
გაითვალისწინებენ თქვენს ოჯახურ და პირად მდგომარეობას და თქვენს უფლებას
პატივიცემით მოეპყრობიან თქვენს პირად ცხოვრებას.
დარჩენისა და ცხოვრების განყოფილება გაითვალისწინებს შემდეგ:
• რა სახის კავშირი გაქვთ ირლანდიასთან, თუ არსებობს მსგავსი
• ჰუმანიტარულ საკითხებს (როგორიცაა ჯანმრთელობის საკითხები)
• თქვენი პიროვნული დახასიათება და ქცევა (მოქმედება) ირლანდიაში, მათ შორის,
სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდებები
• თქვენი პიროვნული დახასიათება და ქცევა ირლანდიის გარეთ, სადაც შესაბამისია და ამის
შესახებ შეგვიძლია გავიგოთ, მათ შორის, სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდებები
• ეროვნული უსაფრთხოება და საზოგადოებრივი წესრიგი (საზოგადოებაში ნორმალური
ქცევა)
• ნებისმიერი სხვა რამ, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს სახელმწიფოს ყველა მოსახლის
საერთო კეთილდღეობაზე (სარგებელი და ინტერესი).
მინისტრი ასევე განიხილავს "იძულებით დაბრუნების" საკითხს. იძულებით დაბრუნება
ნიშნავს ადამიანების დაბრუნებას იმ ქვეყანაში, სადაც მათ შეიძლება დევნა ან სერიოზული
ზიანი მიაყენონ. მინისტრი გაითვალისწინებს თქვენს მიერ წამოყენებულ ყველა საკითხს,
კერძოდ, მინისტრი გაითვალისწინებს თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში
თქვენს მიერ გამოთქმულ შიშებს დევნასთან ან სერიოზულ ზიანთან დაკავშირებით, რომელიც
შეიძლება განიცადოთ.
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7.1 ნებისმიერი სხვა მიზეზები, რის გამოც უნდა მოგენიჭოთ დარჩენის უფლება
გთხოვთ, მიუთითეთ ნებისმიერი სხვა მიზეზი თუ თქვენ და/ან (18 წლამდე ასაკის) თქვენზე
დამოკიდებულ პირებს რატომ უნდა მოგცენ ირლანდიის სახელმწიფოში დარჩენის უფლება,
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს საერთაშორისო დაცვის განაცხადზე უარი გეთქვათ?

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO ნომერი,
კითხვის ნომერი [7.1] და მოაწერეთ ხელი.

7.2 სხვა მიზეზები რის გამოც გეშინიათ თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება
აქამდე ნახსენები საკითხების გარდა, თუ არსებობს კიდევ სხვა, რაიმე მიზეზი, რის გამოც
გეშინიათ თქვენი წარმოშობის ან ყოფილი ჩვეული მუდმივი ბინადრობის ქვეყნაში
დაბრუნება? გთხოვთ, მიუთითეთ რაც შეიძლება მეტი შესაბამისი დეტალი.

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ ფურცლები. მიუთითეთ თქვენი IPO ნომერი, კითხვის
ნომერი [7.2] და მოაწერეთ ხელი.
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8. სამედიცინო პრობლემები
8.1 სერიოზული სამედიცინო მდგომარეობა
გვითხარით ნებისმიერი სერიოზული სამედიცინო მდგომარეობის შესახებ, რაც თქვენ, ან
თქვენზე დამოკიდებულ პირებს გაქვთ. თქვენ უნდა მოგვცეთ მტკიცებულება სამედიცინო
მდგომარეობის შესახებ ამ კითხვარის დაბრუნებისას ან რაც შეიძლება მალე. უმჯობესია, ეს
მტკიცებულებები მოგვაწოდოთ ინტერვიუმდე.
თქვენ ასევე უნდა დაურთოთ დეტალები მენტალური ჯანმრთელობის ნებისმიერი
მხარდაჭერის და მკურნალობის რომელსაც იღებთ თქვენ და/ან თქვენზე დამოკიდებული
პირები.

9. საერთაშორისო დაცვის ინტერვიუ (ნაწილი 35 ინტერვიუ )
ნაწილი 35 ინტერვიუზე ჩვენ გკითხავთ თუ რატომ განაცხადეთ საერთაშორისო დაცვაზე.
თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია, რომ დაგვეხმაროთ თქვენი განაცხადის
განხილვაში. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი გამოცდილების ზოგიერთ ნაწილზე საუბარი შეიძლება
ძნელი იყოს. თქვენ შეიძლება უფრო კომფორტულად შეძლოთ საუბარი მამაკაც ან ქალ
ინტერვიუერთან და თარჯიმანთან.
თუ თქვენ გირჩევნიათ კაცი ან ქალი ინტერვიუერი, ან თარჯიმანი, და თქვენ ჯერ არ გააკეთეთ
მოთხოვნა ამის შესახებ, უნდა შეგვატყობინოთ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამის მოსაწყობად.
9.1 ინეტრვიუერი და თარჯიმანი
ანიჭებთ რამე უპირატესობას, რომ ინტერვიუზე ესაუბროთ ქალ ან
კაც ინტერვიუერს?

დიახ

არა

თუ ‘დიახ’, გთხოვთ მონიშნეთ შესაბამისი ერთერთი გრაფა.
დიახ, მსურს ვისაუბრო კაცთან

დიახ, მსურს ვისაუბრო ქალთან
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9.2 სპეციალური საშუალებები
გჭირდებათ სპეციალური საშუალებები საერთაშორისო დაცვის ოფისში
გასაუბრებისთვის სამედიცინო მდგომარეობის ან ინვალიდობის გამო?

დიახ
არა

თუ ‘დიახ’, გთხოვთ გვითხრათ რა დამხმარე საშუალებები გჭირდებათ.

9.3 ენები
რომელია თქვენი პირველი ენა?
რომელ ენაზე გსურთ საერთაშორისო დაცვის ინტერვიუს ჩატარება?
სხვა ენებზეც საუბრობთ?

დიახ

არა

თუ ‘დიახ’, გთხოვთ გვითხარით რა ენებზე
საუბრობთ.
თუ ‘დიახ’, გთხვთ გვითხარით რამდენად
კარგად იცით ეს ენა ან ენები.

10. თქვენი განაცხადის მხარდასაჭერი დოკუმენტები
ამ კითხვართან ერთად, თქვენ უნდა მოგვცეთ ყველა ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, რომელიც
შეიძლება იყოს შესაბამისი თქვენი განაცხადისთვის:
• საერთაშორისო დაცვაზე
• ქვეყანაში დარჩენის და ცხოვრების უფლებაზე.
გთხოვთ, მოგვაწოდეთ ორიგინალი დოკუმენტები, თუ შეგიძლიათ. დოკუმენტების
მაგალითები, რომლებიც უნდა მოგვცეთ, მოიცავს შემდეგს.
თქვენი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
• პასპორტი
• პირადობის მოწმობა
• სამოგზაურო დოკუმენტი
• მართვის მოწმობა
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სერტიფიკატები და ჩანაწერები
• დაბადების მოწმობა
• გარდაცვალების, ქორწინების ან სამოქალაქო პარტნიორობის მოწმობა
• სკოლიდან ჩანაწერები
• საგანმანათლებლო სერთიფიკატები.
წევრობა
მიმოწერა ან წევრობის ბარათები ისეთი ორგანიზაციების, როგორიცაა:
• პოლიტიკური პარტია ან დაჯგუფება
• გაერთიანებები ან კლუბები
• სხვა ჯგუფები.
პოლიციასთან კორესპონდენცია
• კორესპონდენცია და გაფრთხილებები თქვენი ქვეყანის პოლიციის ორგანოებისგან
სამედიცინო კორესპონდენცია
• თქვენი ექიმის მიმოწერა (ეს შეიძლება იყოს წერილები ან სამედიცინო დასკვნები)
• სამედიცინო დასკვნები ირლანდიიდან და თქვენი წარმოშობის ქვეყნიდან ან ყოფილი
მუდმივი ბინადრობის ქვეყნიდან.
ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი
თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, როგორიცაა:
• სატელეფონო ან ბანკის ჩანაწერები
• ნებისმიერი დოკუმენტი თქვენი წარსული საემიგრაციო ისტორიის შესახებ.

გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ყველა შესაბამისი დოკუმენტი დაუყოვნებლივ
როგორც ამ დოკუმენტში უკვე აღვნიშნეთ, თქვენ უნდა მოიძიოთ ნებისმიერი დოკუმენტი,
რომელიც გაამყარებს თქვენს განაცხადს და გამოგვიგზავნოთ IPO- ში, როგორც კი მიიღებთ მათ.
ეს მოიცავს სამედიცინო მტკიცებულებებსაც. თუ აპირებთ დაეყრდნოთ სამედიცინო
მტკიცებულებებს, მოიძიეთ დაუყოვნებლივ და გამოგვიგზავნეთ IPO- ში მიღებისთანავე.
თუ თქვენ თავს შეიკავებთ დოკუმენტების გადმოცემისგან, ამან შეიძლება დააზიანოს თქვენს
მიერ განაცხადში მოწოდებული ინფორმაციის დამაჯერებლობა. ეს შეიძლება
ეწინააღმდეგებოდეს თქვენს განაცხადს და მოგვიწოდოს თქვენს განაცხადზე უარყოფითი
რეკომენდაციის გაცემისკენ.
იდეალურ შემთხვევაში, ნებისმიერი დოკუმენტი უნდა მივიღოთ თქვენი გასაუბრების
თარიღამდე მინიმუმ სამი სამუშაო დღით ადრე. გთხოვთ, ქვემოთ ჩამოთვალოთ ყველა
დოკუმენტი, რომელსაც გამოგვიგზავნით.
გახსოვდეთ, თან დაურთოთ პირადი ნომერი და თქვენი სახელი ნებსმიერ დოკუმენტს
რომელსაც გამოაგზავნით.
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10.1 გაქვთ თუ არა რაიმე დოკუმენტი, რომელსაც გვიგზავნით თქვენი განაცხადის
გასამყარებლად?
გთხოვთ მონიშნეთ

დიახ

არა

ერთერთი.
თუ ‘დიახ’, გთხოვთ მოგვაწოდეთ შემდეგი ინფორმაცია.
გთხოვთ, ჩამოთვალოთ ყველა დოკუმენტი, რომელსაც გვიგზავნით და ინფორმაცია მათ
შესახებ. გთხოვთ, დაამატოთ დამატებითი გვერდები, თუ გჭირდებათ და შეიტანეთ კითხვის
ნომერი, რომელსაც პასუხობთ.
1. რა დოკუმენტია.

2. თუ დოკუმენტი

3. რა კავშირშია ეს

4. დოკუმენტი რა

დათარიღებულია

დოკუმენტი

ენაზეა

მიუთითეთ

თქვენს

დაწერილი.

თარიღი.

კონკრეტულ
განაცხადთან.

11. შეტყობინება მონაცემთა დაცვის შესახებ
საემიგრაციო მომსახურების საერთაშორისო დაცვის ოფისი (IPO) არის იუსტიციის
დეპარტამენტის ნაწილი. IPO განიხილავს ყველა ინფორმაციას და პირად ინფორმაციას,
რომელსაც თქვენ აწვდით, როგორც კონფიდენციალურს. საერთაშორისო დაცვის აქტი 2015
გვავალდებულებს, რომ გადავდგათ ყველა პრაქტიკული ნაბიჯი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ
განმცხადებლების ვინაობა კონფიდენციალურია. ჩვენ ასევე ვიცავთ ევროკავშირის მონაცემთა
დაცვის ზოგად რეგულაციას და მონაცემთა დაცვის აქტს, 2018 წ.
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იუსტიციის დეპარტამენტისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას გავუზიარებთ მხოლოდ სხვა
აღიარებულ ორგანიზაციებს, კანონის შესაბამისად.
IPO– ს მონაცემთა დაცვის სრული რეგულაციის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ IPO– ს ვებ –
გვერდზე: www.ipo.gov.ie.
იუსტიციის დეპარტამენტის მონაცემთა დაცვის სრული პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ აქ:
www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.

12. კითხვარის შესავსებად მიღებული დახმარება
12.1 კითხვარი თქვენ თვითონ შეავსეთ?
გთხოვთ მონიშნეთ ერთერთი.

დიახ

არა

თუ ‘არა’, ვინ დაგეხმარათ კითხვარის შევსებაში? (პირს, ვინც შეავსო, შეუძლია შეავსოს ეს
ნაწილი)
სახელი, გვარი:
მისამართი:

კავშირი განმცხადებელთან:

გთხოვთ გვითხრათ თუ რატომ ვერ შეძლო განმცხადებელმა დამოუკიდებლად კითხვარის
შევსება.

13. იურიდიული წარმომადგენლის განცხადება და ხელმოწერა
13.1 ეს უნდა შეავსოს იურიდიულმა წარმომადგენელმა
ვაცხადებ, რომ მე დავეხმარე განმცხადებელს ამ კითხვარის შევსებაში.
იურიდიული წარმომადგენლის ხელმოწერა:
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თარიღი:

14. განმცხადებლის განაცხადი და ხელმოწერა
14.1 გთხოვთ წაიკითხეთ და მოაწერეთ ხელი
გთხოვთ მონიშნოთ შესაბამისი გრაფა, ხელი მოაწერეთ და დაათარიღეთ ბოლოს
მე მესმის:
• მე ვავსებ ამ კითხვარს ჩემი და ჩემზე დამოკიდებული პირების სახელით
• ყველა ჩემზე დამოკიდებული პირი შესულია ამ განაცხადში

დიახ
არა

მე წავიკითხე და ვაღიარებ IPO– ს მონაცემთა დაცვის ცნობას ამ კითხვარის
მე –11 პუნქტში.

დიახ
არა

მესმის, რომ მე გავაკეთე განცხადება საერთაშორისო დაცვზე ჩემზე
დამოკიდებული ბავშვების სახელით, რომლებიც არ არიან ირლანდიის
მოქალაქეები. ჩემს დამოკიდებულ ბავშვებში შედიან ისეთებიც, ვინც:
• განცხადის გაკეთებისას, იმყოფებიან ირლანდიაში და არიან 18 წლამდე ასაკის
• დაიბადნენ ირლანდიაში ჩემი განმცხადებლობის პერიოდში
• არიან 18 წლამდე ასაკის და შემოვიდნენ ირლანდიაში, სანამ მე ვარ
განმცხადებელი.
მე ვიცი, რომ ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ასევე შეიძლება გამოყენებულ
იქნას სხვა შემთხვევების შესასწავლად, თუ განმცხადებელი ჩემთან არის
დაკავშირებული ან საქმე გარკვეულწილად დაკავშირებულია ჩემთან.

დიახ
არა

დიახ

არა

მე ვამოწმებ, რომ ამ კითხვარში მოცემული ინფორმაცია არის სრული, ნამდვილი და
ზუსტი.
►განმცხადებლის ხელმოწერა:

►თარიღი:

►განმცხადებლის ხელმოწერა:

►თარიღი:
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ეს გვერდი განკუთვნილია მხოლოდ საერთაშორისო დაცვის ოფისის თანამშრომლის
შესავსებად. გთხოვთ დატოვოთ ცარიელი.
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