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د نړیوال مصؤنیت د پوښتنپاڼې د
 Aاو  Bبرخې د بشپړولو په اړه
الرښوونې
تاسو باید دغه پوښتنپاڼه بېرته د نړیوال خوندیتوب ادارې ته په الندې نېټه وسپارئ:
نېټه:
که غواړئ چې غوښتنلیک مو په چټکۍ سره طی مراحل شي ،نو تاسو باید د دغې پوښتنپاڼې تر ډکولو مخکې په دغو الرښوونو
باندې ځان پوه کړئ .پوښتنپاڼه د دغه سند په  Bبرخه کې ده.
سپارښتنې د دې لپاره دي چې پوه شئ لومړی کومو شیانو ته اړتیا لرئ او څنګه پوښتنپاڼه په صحیح ډول ډکه کړئ .د دغه کار په
کولو سره به د غوښتنلیک طی مراحل کول زموږ او تاسو لپاره آسانه شي .موږ د هغو اصطالحاتو په تشرېح پیل کوو چې تاسو
اړتیا لرئ ورباندې پوه شئ .وروسته موږ تاسو ته وایو چې زموږ پوښتنې (سپارښتنې) څنګه ځواب کړئ او دا چې موږ ته د
پوښتنپاڼې او اسنادو له استولو وروسته څه پېښېږي.
تاسو باید د پوښتنپاڼې ( )Bبرخه بېرته موږ ته واستوئ ،یا موږ ته له ذکر شوې نېټې مخکې یا ورسته په چټکۍ سره مؤجه
توضیحات راکړئ چې ولې مو دغه کار و نه کړ .دا موږ ته ښئي چې تاسو موږ سره همکار یاست ،چې دغه کار بیا هم ستاسو په
ګټه دی.
مهرباني وکړئ خپله بشپړه شویې پوښتنپاڼه ،د وړیا پوستي کڅوړې یا پاکټ نه په استفادې سره په الندې آدرس موږ ته راواستوئ:
د نړیوال خوندیتوب دفتر ()IPO
د مهاجرت د خدماتو عرضه
79-83 Lower Mount Street
ډابلېن D02 ND99 ،2
تاسو باید موږ ته ټول اړونده اسناد واستوئ
کله چې دغه پوښتنپاڼه بېرته موږ ته رالېږئ ،مهرباني وکړئ موږ ته خپل د نړیوال خوندیتوب لپاره د غوښتنلیک اړونده ټول اسناد
او په ایالت (آیرلنډ) کې خپل د اوسېدو جواز را واستوئ .موږ په  2نقطه کې د اړتیا وړ اسنادو نوعیت په  4پاڼه کې درج کړي دي.
په هغې کې روغیتایي معلومات شامل دی .که چېرې شونې وي او لرئ یې ،مهرباني وکړئ موږ ته خپل اصلي اسناد واستوئ.
که چېرې تاسو د نړیوال خوندیتوب لپاره له خپل هېواد څخه د اصلي اسنادو په تمه یاست ،نو تاسو باید دغه اسناد په چټکۍ سره
چمتو کړئ ،دا ځکه چې کېدی شي د دا ډول اسناد چمتو کول وخت ونیسي.

د مرجع شمېره:
د شخص هؤیت یا آی ډي:
د متقاضي نوم:
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د مهمو اصطالحاتو تشرېح
تاسو به په دغه سند او الرښود کې الندې اصطالحات او تشریحات وګورئ .د هغوی لوستلو ته وخت ورکړئ او وروسته به تاو
په دغه پوښتنپاڼه ( )Bبرخه باندې په اسانۍ سره پوه شئ.

بې وطنه/بې هېواده
که چېرې تاسو د هېڅ هېواد تابعیت و نه لرئ ،نو تاسو بې وطنه یا بې هېواده ګڼل کېږئ.

پخوانی عادي تابعیت
که چېرې تاسو بې وطنه یاست“ ،پخوانی عادي تابعیت” د اوږدې مودې لپاره په هر بل هېواد کې د ژوند کولو په مانا دی.

مهاجر/کډوال
د دې لپاره چې د یوه مهاجر یا کډوال په حیث وپېژندل شئ ،نو تاسو باید یو داسې یو شخص و اوسئ چې د الندې یوه یا څو
مواردو په برخه کې د زورونې د ګواښ سره مخ یاست:
•

نژاد

•

مذهب

•

تابعیت

•

سیاسي پوهه یا

•

د ځانګړیې مدني ټولنې غړیتوب

همدارنګه تاسو باید په الندې شرائطو برابر واست:
•

له خپل هغه هېواد نه د باندې اوسېدل چې تابعیت یې لرئ او دا وېره لرل چې د یاد هېواد لخوا به زما مصؤنیت و نه منل شي
او یا به هم و نه شم کوالی له یاد هېواد نه مصؤنیت ترالسه کړم یا

•

د یوه بې هېواده شخص په حیث پاتې کېدل ،چې د خپل پخواني عادي تابعیت لرونکي هېواد نه باندې وي او نه شي کوالی
خپل هېواد ته بېرته ستون شي.

د مرستو په برخه کې مصؤنیت
د مرستو په برخه کې مصؤنیت هغه مهال تضمین کېدی شي چې د مهاجرت یا کډوالۍ له شرائطو تېر شي ،مګر په هغه صورت
کې دغه مرستې ورکول کېږي چې شخص په اصلي هېواد کې په واقعي توګه د زورونې د ګواښ “جدي تاوتریخوالي” سره مخ
وي .جدي زیان کېدی شي د دریو مختلفو مواردو معنا افاده کړي.

جدي زیان  -د مرګ سزا یا اعدام
“جدي زیان” یعنې د مرګ یا اعدام د ګواښ سره مخ کېدل.

پوښتنپاڼه A ،برخه

د  IP02 IPOپوښتنپاڼه ()2021

Pashto

جدي زیان – د جدي ناروغۍ درملنه
همدارنګه جدي زیان کېدی شي دا مانا هم ولري چې شخص په خپل اصلي یا پخواني عادي تابعیت لرونکي هېواد کې (چې یادونه
یې وشوه) ،د الندې موادو په اړه د ګواښ سره مخ وي:
•
•

شکنجه
غیر انساني یا تحقیري چلند او سزا

جدي زیان – نړیوالې یا داخلي مسلح شخړې
همدارنګه جدي زیان پدې مانا هم دی چې د یوه اوسېدونکي ژوند ته جدي او شخصي ګواښ متوجه وي او یا هم هغه شخص چې
د نړیوالې یا داخلي شخړې پرمهال د غیر تبعیضي تاوتریخوالي د ګواښ سره مخ وي.
غیر توپیري تاوتریخوالی
غیر توپیري تاوتریخوالی هغه تاوتریخوالي ته وایي چې په ناڅاپي ډول رامنځ ته کېږي او ځانګړي اشخاص تر هدف الندې نه
نیول کېږي.

د کورنۍ بېرته یو ځای کېدل
د کورنۍ پخالینه یا بېرته یوځای کېدل پدې مانا دي چې که چېرې تاسو د یوه کډوال د آزادۍ یا د مرستو د تآمین تضمین کوئ ،نو
تاسو کوالی شئ د خپلې کورنۍ د خاصو غړیو لپاره د جواز په موخه له عدلیې وزیر څخه د عدالت غوښتنه وکړئ ترڅو:
•

آیرلنډ ته داخل او هلته ژوند پیل کړئ ،که چېرې هغوی په کوم بل ځای کې ژوند کوي
یا

•

په آیرلنډ کې د ژوند کولو په موخه پاتې شئ ،که چېرې تاسو د مخه په دغه هېواد کې یاست.
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ستاسو د پوښتنپاڼې له ډکولو مخکې سپارښتنې
پوښتنپاڼه د دغه سند  Bبرخه ده .دا په ایالت (آیرلنډ) کې د نړیوال مصؤنیت لپاره ستاسو د غوښتنلیک اساسي برخه ګڼل کېږي.
تاسو باید دغه برخه په بشپړه او دقیقه توګه ډکه کړئ .د دغه کار لپاره تاسو اړتیا لرئ ترڅو لومړی د الرښود اړونده پاڼې مطالعه
کړئ .دغه برخه اوږده ده خو تاسوسره به مرسته وکړي .له  15-1برخه به تاسو سره مرسته وکړي ترڅو پوښتنپاڼه ډکه کړئ.
متباقي برخې یا نقطې معموال ستاسو د معلوماتو په هکله زموږ د چلند او او ستاسو د معلوماتو د شریکولو په اړه دي.
موږ پوهېږو چې ستاسو ژبه کېدی شي انګلیسي نه وي ،نو له همدې امله موږ له تاسو څخه د پوښتنپاڼې د ډکولو په برخه کې
ستاسو د ژبې په اړه پوښتنه کوو ،او ښائي موږ وکوالی شو تاسو سره ستاسو په خپله ژبه مرکه ولرو.

.1

تر دغې پوښتنپاڼې مخکې
الرښود مطالعه کړئ
مهرباني وکړئ د نړیوال مصؤنیت لپاره د غوښتنې په اړه د معلوماتو هغه الرښود مطالعه کړئ چې موږ د دغه سند سره ضمیمه
کړی .دا تاسو سره مرسته کوي چې لومړی هغه مهم اصطالحات مطالعه کړئ چې مخکې مو تشرېح کړل.
حقوقي مشوره ترالسه کړئ
د قانوني مرستو پالوی ( )LABهغو خلکو سره وړیا مرستې کوي چې د نړیوال خوندیتوب لپاره وړاندیزونه کوي .پدې اړه
جزئیات د نړیوال خوندیتوب لپاره د متقاضیانو په معلوماتي الرښود کې ضمیمه شوي دي .ضمیمه د الرښود په شاتنۍ برخه کې
ده.
همدارنګه تاسو کوالی شئ د نورو قانوني استازو له خدماتو مستفید شئ خو تاسو باید خپله د دا ډول خدماتو لپاره تادیه وکړئ.

.2

تاسو باید موږ ته ټول اړونده معلومات راکړئ
مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې د خپل غوښتنلیک لپاره ټول اړونده معلومات مو په پوښتنپاڼه کې درج کړي دي.
ستاسو له ځوابونو د مالتړ په موخه دومره معلومات وړاندې کړئ چې کوالی شئ.
هرډول معلومات پکې وړاندې کړئ – منطقي اصلي اسناد – چې وکوالی شي د الندې مواردو په ګډون ستاسو له ځوابونو دفاع
وکړي:
•

شخصي اسناد یا کاغذونه

•

د هوئت اړونده اسناد

•

طبي معلومات

•

تصویرونه

•

نور اسناد

موږ به ستاسو په اړه ټول هغه موارد محاسبه کړو چې تاسو یې په کتبي ډول د خپلې مرکې په جریان کې یا له هغې مخکې موږ
ته راکوئ .همدارنګه موږ به ستاسو له مرکې مخکې یا د مرکې په جریان کې هر ډول کتبي معلومات چې تاسو یې موږ ته
راکوئ په پام کې ونیسو (10مه نقطه یا برخه وګورئ) – د نړیوال خوندیتوب مرکه.
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تاسو باید دغه معلومات موږ ته هر څومره ژر چې کوالی شئ چمتو کړئ ،ترڅو موږ یې د اړتیا په صورت کې وژباړو یا هم
اړتیا ورته پیدا شي په مرکه کې ورباندې بحث وکړو.
که چېرې تاسو له عمومي مرکې وروسته موږ ته معلومات واستوئ ،ښائي موږ وکوالی شو هغه ستاسو د غوښتنلیک په اړه وزیر
ته له مخکې سپارښتنې د نه شتون په صورت کې په پام کې ونیسو.

.3

مهرباني وکړئ هېڅ پوښتنه سپینه یا بې ځوابه مه پرېږدئ
که چېرې کومه پوښتنه تاسو ته نه راجع کېږي ،نو ولیکئ چې د “تطبیق وړ نه ده” .پوښتنه بې ځوابه مه پرېږدئ.
تاسو باید په پوښتنپاڼه کې ټولې برخې په بشپړه توګه ډکې کړئ .که چېرې تاسو په پوښتنپاڼه کې ځینې شیان نه ذکر کوئ او
وروسته او وروسته دا ډول معلوماتو ته اړتیا پیدا کېږي ،نو دا به زموږ لپاره ستونزمنه وي چې باور وکړو هغه څه چې تاسو یې
به پوښتنپاڼه کې لیکئ حقیقت لري.

.4

موږ به ستاسو لخوا ټول چمتو شوي معلومات په پام کې ونیسو
موږ به ستاسو لخوا راکړل شوي ټول هغه معلومات په پام کې ونیسو چې تاسو یې د پوښتنپاڼې په ( Bبرخه( او نورو هغو اسنادو
کې وړاندې کوئ چې ستاسو یا ستاسو د قانوني استازي لخو موږ ته وړاندې کېږي.
که چېرې تاسو نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ ،نو اضافي پاڼې ضمیه کړئ
کېدی شي تاسو د هغه څه د تشرېح لپاره نورو پاڼو ته اړتیا پیدا کړئ کوم چې ستاسو په اصلي هېواد یا د عادي تابعیت لرونکي
پخواني هېواد کې تاسو ته پېښ شوي ،او یا هم خپل هېواد ته د نه ستنېدو د الملونو د تشرېح په موخه .که چېرې داسې وي،
مهرباني وکړئ د دغې پوښتنپاڼې په وروستۍ برخه کې اضافي پاڼې ضمیمه کړئ.
په دغو اضافي پاڼو کې الندې موارد شاملږي:

.5

•

ستاسو د  IPOیا نړیوال خوندیتوب د هوئت شمېره (چې د 1ۍ پاڼې په پای کې لیکې شوې ده)

•

نېټه

•

ستاسو السلیک

•

ستاسو د ځواب شویو پوښتنو تعداد.

ستاسو د غوښتنلیک په طی مراحل کولو کې به ستاسو له معلوماتو څخه څنګه استفاده کېږي؟
په پوښتنپاڼه کې ستاسو لخوا له چمتو شویو معلوماتو څخه به دوه ډوله استفاده کېږي.
کله چې د نړیوال خوندیتوب لپاره ستاسو د غوښتنلیک په اړه ارزونه او سپارښتنې کېږي.
موږ ستاسو له معلوماتو نړیوال مصؤنیت ( دکډوال حالت او مرستې) ته ستاسو د غوښتنې په اړه مېنسټر ( )Minsterته د
ارزونې او سپارښتنې په موخه استفاده کوو .موږ دغه اصطالحات په  2پاڼه کې تشرېح کړي دي.

پوښتنپاڼه A ،برخه

Pashto

د  IP02 IPOپوښتنپاڼه ()2021

هغه مهال چې په آیرلنډ کې ستاسو د پاتې کېدو په اړه پرېکړه کېږي
ښائي تاسو ته زموږ سپارښتنه دا وي چې تاسو باید د مهاجرت یا مرستې شرائطو ته ځان ور نه کړئ .که څه هم ،ښائي د عدلیې
وزیر ستاسو معلوماتو او نور الملونو ته په کتو سره په آیرلنډ کې ستاسو د پاتې کېدو په اړه پرېکړه وکړي.

.6

ستاسو د کورنۍ په اړه معلومات
همدارنګه موږ ستاسو د کورنۍ په اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې یو .موږ دغو معلوماتو ته ستاس د کډوالۍ د شرائطو یا د
مرستو د مصؤنیت د تضمین او وروسته بیا د ستاسو د کورنۍ د یو ځای کېدو په صورت کې اړتیا لرو.

.7

ستاسو د په ځان نه بسیاینې په اړه
کله چې د پوښتنپاڼې پوښتنې ځوابوئ ،موږ به ستاسو او ستاسو د بسیاینې په اړه معلوماتو ته اړتیا ولرو .تاسو به دوه اصطالګانې
ووینئ :چې عبارت دي له په ځان بسیاینې او نه بسیاینې څخه .په آیرلنډ کې:
•

د “بسیا” کلمه چې اسم دی ،د شخص لپاره کارول کېږي (چې معموال ماشوم یا مېرمنې – ښځه یا مېړه دی)

•

د “نه بسیا” کلمه چې صفت دی ،د متکي (یا په یو چا پورې د وابسته) په مانا ده.

څه فکر کوئ ولې باید په ځان نه بسیا کسان په آیرلند کې د مرستو تر پوښښ الندې ونیول شي.
موږ اړتیا لرو ترڅو تاسو راته ووایئ چې ولې ستاسو په ځان نه بسیاینه د نړیوال مصؤنیت (د کډوالۍ شرائط یا د مرستو
مصؤنیت) لپاره په شرائطو برابره ده .په ځان نه بسیا یا اړ کسان کېدی شي ماشومان یو نور اړونده اشخاص و اوسي.
ولې فکر کوئ چې ستاسو په ځان بسیاینه باید د دې المل شي چې په ایالت کې پاتې شئ؟
که چېرې موږ تاسو ته سپارښتنه وکړو چې د نړیوال مصؤنیت لپاره په شرائطو برابر نه یاست ،نو موږ اړتیا لرو راته ووایئ
چې نور هغه الملونه څه دي چې موږ یې باید له مخې تاسو ته په ایالت کې د پاتې کېدو په موخه د په ځان نه بسیاینې جواز
درکړو.

اړ یا په ځان نه بسیا کسان
.8

هغه چې عمرنه یې تر  18کلونو ټیت دي
په ځان نه بسیا یا متکي کسان معموال هغه کسان دي چې عمرونه یې تر  18کلونو ټیټ دي – یعنې  17کلنه یا له هغې هم د ټیټ
عمر کسان .که چېرې ستاسو په ځان نه بسیا ماشوم همدا اوس په آیرلنډ کې دی او عمر یې هم له  18کلونو ټیټ دی ،خو د آیرلنډ
تابعیت نه لري ،نو موږ به هغوی ستاسو په غوښتنلیک کې شامل کړو .موږ به دغه کار هغه مهال ترسره کړو چې مصؤنیت ته
ستاسو د غوښتنلیک پرمهال ستاسو ماشوم آیرلنډ کې موجود وي .په یاد ولرئ چې د هغوی نومونه په پوښتنپاڼه کې درج کړئ.
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دا پدې مانا ده چې که چېرې تاسو د نړیوال مصؤنیت لپاره غوښتنه کوئ ،نو همدارنګه تاسو د خپل هغه په ځان نه بسیا ماشوم
لپاره هم غوښتنه کوئ چې د آیرلنډ تابعیت نه لري .ستاسو په ځان نه بسیا ماشوم یا ماشومان هغه کسان دي چې یو الندې شرائطو
ولري:
•

کله چې تاسو خپل غوښتنلیک چمتو کوئ ،هغوی په آیرلنډ کې وي او  17کاله یا له هغې نه ټیټ عمر ولري
یا

•

ستاسو د غوښتنې پرمهال هغوی په آیرلنډ کې زېږېدلي وي
یا

•

ستاسو د غوښتنې پرمهال  17کاله یا له هغې نه کم عمر لري او آیرلنډ ته داخل شوي دي.

په هغوی باندې به ستاسو د غوښتنلیک په اړه زموږ لخوا هر ډول سپارښتنه اعمال شي.

.9

د غوښتنې لپاره ستاسو په وړاندې شوو الملونو کې باید ستاسو د په ځان نه بسیاینې په اړه معلومات شامل
وي
تاسو ،ستاسو او نور اړونده په ځان نه بسیا اشخاص باید ټول هغه الملونه ذکر کړي چې:
•
•

ولې مو خپل هېواد
یا
ستاسو د پخواني معمولي تابعیت هېواد ترک کړ ،که چېرې تاسو یو بې تابعیته شخص (چې په اړه یې په  2پاڼه کې تشرېح
شوې) ،یاست.

تاسو باید ټول هغه الملونه واضح کړئ چې ولې نه شئ کوالی هلته الړ شئ او ولې باید په آیرلنډ کې پاتې شئ.

 .10د نړیوال مصؤنیت مرکه
وروسته له هغې چې موږ ستاسو لخوا ډکه شویې او رالېږل شویې پوښتنپاڼه او اسناد ترالسه کړل ،په ډېری مواردو کې به موږ
ستاسو سره مرکه ولرو.
په مرکه کې به تاسو دا چانس ولرئ چې واضح کړئ چې ولې مو د نړیوال مصؤنیت لپاره غوښتنه کړیې( .دغې مرکې د 35مې
برخې مرکه وایي).

 .11زموږ سپارښتنه
ستاسو له مرکې وروسته به موږ ستاسو د غوښتنلیک په اړه وزیر ته ستاسو د نړیوال خوندیتوب په موخه سپارښتنه وکړو .که
چېرې د نړیوال مصؤنیت لپاره ستاسو غوښته رد شوه ،نو وزیر به په ایالت کې ستاسو د پاتې کېدو په اړه پرېکړه وکړي.

 .12باید ریښتیني او دقیق واوسئ
مهم سند
که چېرې تاسو موږ ته غلط او مبهم معلومات راکړئ ،یا قصدا په پوښتنپاڼه (یا بله هره مرحله) کې موږ سره معلومات شریک نه
کړئ ،کېدی شي پدې مانا وي چې موږ نه شو کوالی ستاسو د غوښتنلیک په پوښتنپاڼه کې په ذکر شویو معلومات باور وکړو.
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که چېرې هغه معلومات چې په پوښتنپاڼه کې یې موږ ته راکوئ ستاسو د مرکې د ځوابونو سره متفاوت او په تناقض کې وي،
کېدی شي موږ ته دا پوښتنه پیدا کړي چې آیا تاسو ریښتیني یاست که نه .همدغه راز د نورو هغو معلومات په برخه کې چې تاسو
یې موږ ته چمتو کوئ .کېدای شي دا د دې المل شي چې ستاسو او ستاسو د اړ یا په ځان نه بسیا شخص غوښتنه رد شي.
همدارنګه ،که چېرې تاسو د ځان یا خپل اړ شخص په اړه په غوښتنلیک کې معلومات نه شریکوئ ،کېدی شي دا کار ستاسو د
غوښتنلیک په اړه زموږ په سپارښتنو اغېز وکړي.
نو ،تاسو باید ټول اړونده معلومات چې په اړه یې پوهېږئ وړاندې درج کړئ ،او تاسو باید هېڅ ډول معلومات چې ستاسو د
دوسیې په مخ بېولو کې په کارېږي پرې نه ږدئ .د معلوماتو کتمان کېدی شي ستاسو دوسیې ته زیان ورسوي.

 .13که چېرې موږ درک کړو چې غلط معلومات مو راکړي ،موږ کوالی شو ستاسو غوښتنلیک له منځه یوسو
که چېرې ستاسو یا ستاسو د په ځان نه بسیا اشخاصو لپاره نړیوال مصؤنیت یا په آیرلنډ کې د پاتې کېدو اجازه درکړل شي ،او
وروسته موږ ته ثابته شي چې غلط معلومات مو راکړي ،په ځانګړي ډول ستاسو د هؤیت په اړه ،کېدی شي ستاسو د مصؤنیت او
په ایالت کې د پاتې کېدو مجوز باطل شي.

‘ .14په اصلي هېواد کې امنیت او خوندیتوب’
کېدی شي تاسو ته وویل شي چې تاسو له یوه داسې هېودا نه راغلي یاست چې هلته امنیت دی (پدې اړه معلومات د نړیوال
خوندیتوت د  2015کال قانون په 72مه برخه کې ذکر شوي دي) .دا پدې مانا ده چې عدلیې وزیر باور لري چې تاسو ته په خپل
هېواد کې الندې ګواښونه نه دي متوجه:
•

قانوني تعقیب

•

زورول ،حقارت ،توپیري چلند او سزا

•

تاسو ته په خپل هېواد کې د داخلي یا نړیوالې مسلحانه جګړې پرمهال د تبعیضې چلند ګواښ نه دی متوجه.

دا مهمه ده چې موږ ته ووایئ چې:
•

ولې فکر کوئ چې د خاصو شرائو له امله ستاسو اصلي هېواد تاسو لپاره خوندي نه دی

•

ولې یاد وضعیت د نړیوال مصؤنیت یا خوندنیتوب لپاره ستاسو د غوښتنې سره تړاو لري

 .15د پوښتنپاڼې د بشپړولو لپاره د الرښوونو لنډیز
په دغه پوښتنپاڼه کې شته ټولې پوښتنې ځواب کړئ .که اړتیا وي ،مهرباني وکړئ د اړونده معلوماتو د ال تشرېح لپاره له اضافي
پاڼو استفاده وکړئ .له دې مخکې د د دغو پاڼو د لېبل کولو لپاره  4نقطه یا څلورمه برخه وګورئ .موږ ته هرڅومره ژر چې
کوالی شئ اضافي اسناد وسپارئ.
که چېرې تاسو غوړئ له خپل غوښتنلیک څخه د مالتړ په موخه اسناد وسپارئ ،نو تاسو باید هرڅومره ژر چې کوالی شئ هغه د
هغه مهالوېش مطابق موږ ته وسپارئ چې د نړیوال خوندیتوب ( )IPOلخوا تریب شوی دی.
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طبي ثبتو
تاسو باید هر څومره ژر چې کوالی شئ موږ ته هر هغه طبي ثبوت واستوئ چې کوالی شي ستاسو د غوښتنلیک په برخه کې
مرسته وکړي .که چېرې کوالی شئ ،تاسو باید له خپلې مرکې مخکې موږ ته ټول هغه اسناد واستوئ چې غواړئ حساب ورباندې
وکړئ.
د پوښتنپاڼې سره ټول اړونده اسناد ضمیمه کړئ
د پوښتنپاڼې ترڅنګ باید تاسو موږ ته الندې اسناد هم واستوئ:
•

ستاسو د سفر او هوئیت اړونده هر ډول سند

•

ستاسو په غوښتنلیک پورې اړونده بل هر هغه سند چې په الس کې مو دی یا کوالی شئ ترالسه یې کړئ.

 .16ستاسو معلومات موږ سره محرم دي
موږ به ستاسو له هغو ټولو معلوماتو څخه د قانونو مطابق استفاده کوو او محرم به یې ساتو چې تاسو یې موږ ته د خپل
غوښتنلیک په تړاو موږ ته چمتو کوئ .موږ به ستاسو معومات د الندې مراجعو سره شریک نه کړو:
•

ستاسو د اصي هېواد یا د پخواني عامه تابعیت هېود د چارواکو سره

•

په آیرلنډ کې ستاسو د هېواد د استازولیو لکه سفارت سره

 .17موږ کوالی شو ستاسو ځینې معلومات د ذیدخله مراجعو سره شریک کړو
نو کېدی شي موږ هغه معلومات چې له تاسو یې ترالسه کوو د قانون مطابق د مهاجرت په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي
کمیسیارۍ ( )UNHCRسره شریک کړو .همدارنګه ښائي موږ ستاسو معلومات په آیرلنډ کې د ځینو هغو عامه مراجعو سره
شریک کړو چې ستاسو په دوسیه کې دخیل دي .پدې کې کېدی شي د الندینیو مواردو په ګډون د آیرلنډ اړونده مراجع او استازولۍ
شاملې شي:
•

د مهاجرت په برخه کې د خدماتو د عرضې ادارې او چارواکي

•

( Garda Síochánaد آیرلنډ پولیس)

•

سیمه ئیز چارواکي

•

توسال ( – )Tuslaد ماشوم او کورنۍ اداره

موږ دغه پدې موخه ترسره کوو چې یادې ادارې وکوالی شي په آیرلنډ کې د بې تابعیته اشخاصو د دخول او خروج په برخه کې
د قوانینو د تطبیق په ګډون خپل کارونه ترسره کړي.
همدغه راز موږ کوالی شو د نورو هغه هېوادونو لپاره ځینې معلومات چمتو کړو چې په اروپایي ټولنه کې د ډابلېن د مقرراتو
( )EU Dublin Regulationاو د  EURODACد ګوتې اېښودلو د مقرراتو په برخه کې کار کوي( .دغه مقررات تاسو سره
مرسته کوي پرېکړه وکړئ چې ستاسو د پناغوښتنې د دوسیې د طی مراحل کولو لپاره کوم هېواد مسؤل دی).

 .18موږ په نورو مواردو کې هم ستاسو له معلوماتو استفاده کوو
ښائي موږ په هغه صورت کې هم ستاسو له معلوماتو استفاده وکړو کله چې موږ د یوه بل داسې شخص غوښتنلیک ارزوو چې
تاسو سره تړاو لري ،او یا هم په یو ډول د هغوی غوښتنلیک په تاسو پورې اړه لري.
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د کورنۍ سره یوځای کېدل
 .19له هغو اشخاصو څخه د کورنۍ سره د یو ځای کېدو په موخه غوښتنه چې نړیوال خوندیتوب لري
موږ به ستاسو له هغو معلوماتو نه په استفادې سره د راتلونکو کورنیو د یو ځای کېدو لپاره د غوښتنلیکونو په ارزونه کې استفاده
وکړو چې تاسو یې موږ ته د خپلې کورنۍ د غړیو په اړه (چې د پوښتنپاڼې په  2برخه کې یې ذکر شوی) راکوئ .
مهرباني وکړئ کتاب یا الرښود وګورئ چې موږ یې تاسو ته د کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو په اړه د معلوماتو لپاره درکوو.
که چېرې نړیوال خوندیتوب لپاره ستاسو وړاندیز ومنل شو ،نو تاسو کوالی شئ کورنۍ سره د بېرته یو ځای کېدو لپاره غوښتنه
وکړئ .نو له همدې امله ،تاسو باید موږ ته ټول هغه معلومات راکړئ چې موږ دمګوئ د هر ډول کورنۍ د یو ځای کېدو په موخه
ورته لرو.
تاسو  12میاشتې وخت لرئ چې کورنۍ سره د بېرته یوځای کېدو لپاره غوښتنه وکړئ
که چېرې تاسو غواړئ کورنۍ سره د بېرته یو ځای کېدو په اړه وزیر ته عریضه وکړئ ،نو تاسو باید دغه کار له هغې
اعالمیې وروسته په  12میاشتو کې ترسره کړئ چې د مهاجرینو د پناغوښتنې یا د مرستو د مصؤنیت په اړه شوې ده.

 .20دغه پوښتنپاڼه
پوښتنپاڼه بشپړه کړئ (په راتلونکې پاڼه کې پیل کېږي)
تاسو باید پوښتنپاڼه په بشپړ ډول سره په شنه یا تور رنګه قلم سره بشپړه ،السلیک او په پای کې یې نېټه ذکر کړئ .که چېرې
تاسو سره د دغه غوښتنلیک په بشپړولو کې کوم بل شخص مرسته کوي ،نو هغوی به اړ وي چې خپل معلومات درج کړي.
په ټاکل شویې نېټه بیرته د پوښتنپاڼې سپارل
تاسو باید دغه پوښتنپاڼه د هغې نېټې مطابق بېرته تسلیم کړئ چې په پوستي کاغذ باندې درج ده .که چېرې تاسو دغه پاکټ
ورکوئ ،نو پدې صورت کې پوښتنپاڼه هغه آدرس ته واستوئ چې د دغه الرښود په 1ۍ پاڼه درج دی.
په ځنډ سره د پوښتنپاڼې سپارل کوالی شي ستاسو په دوسیه اغېز وکړي
که چېرې تاسو موږ ته د پوښتنپاڼې د استولو لپاره ټاکل شویې نېټه او زمان له السه ورکوئ ،او یا هم نه غواړئ مرکې ته حاضر
شئ ،ښائي موږ ستاسو د غوښتنلیک د ارزونې پرمهال دا پرېکړه وکړو چې تاسو نه غواړئ دوسیه مو پرمخ الړه شي –یعې موږ
سره همکاري نه کوئ .چې دا کار کوالی شي ستاسو په دوسیه اغېز ولري.
په هغه صورت کې چې موږ درک کړو تاسو موږ سره همکاري نه کوئ ،نو“د نړیوال خوندیتوب لپاره د غوښتنې په اړه
معلوماتي الرښود” تاسو ته پدا ډول شرائطو کې ستاسو د غوښتنلیک په اړه معلومات وړاندې کوي.
په پای کې ،موږ هیله لرو چې دغه الرښوونې به تاسو سره د پوښتنپاڼې په بشپړولو او هر هغه سند په پېژندنه کې مرسته وکړي
چې تاسو یې باید موږ ته واستوئ.

پوښتنپاڼه A ،برخه
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پوښتنپاڼه –  Bبرخه
 .1د معمولي غوښتنلیک په اړه معلومات
 1.1مهرباني وکړئ دغه برخه څومره چې کوالی شئ په بشپړ ډول سره ډکه کړئ .خپل ځوابونه په سپین باکس کې ولیکئ.
د ( IPOد نړیوال خوندیتوب اداره) شخصي نمبر (آی ډی نمبر – د الرښود 1ۍ پاڼې ته مراجعه وکړئ):
نوم یا نومونه:
کورنی نوم:
جنسیت:
نارینه
د زېږېدو نېټه:
د زېږېدو ښار یا ځای:
د زېږېدو هېواد:
تابعیت:
قومیت ،نژاد ،یا قبیله:
دین:
په آیرلنډ کې فعلي آدرس:

برېښنالیک:
د تلفون شمېره:
د مبایل تلفون شمېره:

Questionnaire, Part B, 1

ښځینه
ورځ

نور
میاشت
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 1.1مهرباني وکړئ دغه برخه څومره چې کوالی شئ په بشپړ ډول سره ډکه کړئ .خپل ځوابونه په سپین باکس کې ولیکئ.
 1.2بل ځای کې آدرس
مهرباني وکړئ په خپل اصلي هېواد یا د معمولي تابعیت لرونکي هېواد کې د هغه ځای عمومي آدرس یا نور آدرسونه ولیکئ چېرې مو
چې ژوند کاوه .مهرباني وکړئ آدرسونه په بشپړ ډول ولیکئ .هغې تاریخونه درج کړئ چې هلته مو ژوند درلود .خپل ځوابونه په
سپین باکس کې ولیکئ .که چېرې اړتیا وه له اضافي پاڼو استفاده وکړئ.
بشپړ آدرس
د پیل نېټه :میاشت

کال

د پای نېټه :میاشت

کال

بشپړ آدرس
د پای نېټه :میاشت

کال

د پای نېټه :میاشت

کال

بشپړ آدرس
د پای نېټه :میاشت

کال

د پای نېټه :میاشت

کال

بشپړ آدرس
د پای نېټه :میاشت

کال

د پای نېټه :میاشت

کال

 .2کورنۍ
 2.1په دغه برخه کې موږ غواړو ستاسو د کورنۍ په اړه ځینې پوښتنې ولرو .مهرباني وکړئ په سپین باکس کې خپل ځوابونه
وړاندې کړئ.
موږ به له تاسو څخه ستاسو د ژوند د شریک (مېړه یا ښځې) ،همکار یا مدني همکار په اړه پوښتنې وکړو.
د ثبت نام د یوې داسې طرحې له مخې افراد د ژوند د مدني شریک په حیث په غوره کېږي چې د همجنسو وضعیت په رسمیت پېژني.
تاسو کوالی شئ خپل د ژوند د شریک ،عادي شریک او مدني شریک سره په الندې شرائطو کې یو ځای شئ:
•

دیني ارزښت (دیني ارزښت یو رسم یا قانون دی)

•

قومي ارزښت

•

مدن رشاکت مراسم
مدن مراسم (واده)  ،په شمول د ي
ي

• په غیاب کې واده (دا پدې مانا دی چې یو یا دواړه کسان پداسې حالت کې د واده مراسم ترسره کوي چې فزیکي حضور پکې نه
لري) .معموال د هغوی په استازیتوب هلته نور کسان حضور لري).
مهرباني وکړئ خپل د ژوند د شریک ،عادي شریک او مدني شریک په اړه الندې معلومات راکړئ.
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 2.1په دغه برخه کې موږ غواړو ستاسو د کورنۍ په اړه ځینې پوښتنې ولرو .مهرباني وکړئ په سپین باکس کې خپل ځوابونه
وړاندې کړئ.

ستاسو د ژوند د شریک ،عادي یا مدني شریک نوم:
د هغوی د زېږون نېټه :ورځ

کالت

میاشت

د زېږېدو هېواد:
د زېږېدو ښار:
تابعیت:
دا کوم ډول واده یا د شراکت محفل و؟
د خپل د ژوند شریک ،عادی شریک یا مدني شریک سره مو په وروستي ځل څه وخت کتلي دي؟
ستاسو ښځه/مېړه/د ژوند شریک /کوم ځای کې دی؟
آیا ستاسو د ژوند شریک/عادي شریک یا مدني شریک اوس هم
ژوند دی؟ هو

نه

آیا د خپل د ژوند د شریک/عادي شریک یا مدني شریک لپاره د  IPOد ارجاع نمر لرئ؟ هو

نه

که ځواب هو وي ،مهرباني وکړئ نمر دلته ولیکئ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهرباني وکړئ د خپل د ژوند د شریک ،عادي شری یا مدني شریک وروستی رسمي آدرس دلته درج کړئ:

 2.2په آیرلنډ کې د کورنۍ غړي
آیا د کورنۍ کوم غړی مو په آیرلند کې شته؟ که ځواب مو هو وي ،مهرباني وکړئ په اړه یې الندې معلومات
نه

وړاندې کړئ .هو
د هغوی نوم څه دی؟

د هغوی قرابت تاسو سره څه دی؟

د هغوی عمر څومره دی؟

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

د هغوی آدرس څه شی دی؟
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 2.2په آیرلنډ کې د کورنۍ غړي
په ایالت (آیرلنډ) کې د هغوی د کډوالی وضعیت څه دی؟
 2.3مهرباني وکړئ د خپلو ټولو ماشومان جزئیات ورکړئ
مهربانې وکړئ د خپلو الندې ماشومانو په اړه معلومات ورکړئ:
•

اصلي/بیولوژیکي ماشومان

•

نا سکه ماشومان

•

رضاعي ماشومان

• نور هغه ماشومان چې ستاسو تر پالنې الندې دي
که چېرې ستاسو د خپل ماشوم سره رابطه پرې شوې وي ،تاسو بیا هم باید د هغوی په اړه معلومات الندې درج کړئ.
 1ماشوم

 3ماشوم

 2ماشوم

نوم:
جنس:
د زېږېدو نېټه:

ورځ

میاشت

کال

ورځ

میاشت

کال

ورځ

میاشت

کال

د زېږېدو ځای او هېواد:
تابعیت:
هغوی اوس کوم ځای کې دي؟
تاسو سره د هغوی قرابت:
په وروستې ځل مو هغوی په کوم
ځای کې کتلي دي؟
د دواړو اصالي والدینو نومونه:

آیا نور ماشومان لرئ؟
که چېرې تاسو د اضافي ماشومانو په اړه د نورو جزئیاتو د چمتو کولو لپاره اضافي ځای ته اړتیا لرئ ،مهرباني وکړئ په جدا شیټ کې یې
درج کړئ .په هر شیټ باندې خپل بشپړ نوم او د  IPOرېفرېنس نمبر ولیکئ .موږ ته په هغه پاسني شیټ کې ولیکئ او السلیک ورباندې
وکړئ چې  3.2پوښتنې ته ځوابونه پکې وړاندې کوئ.
هغه ماشومان چې ستاسو له غوښتنلیک وروسته په آیرلنډ زېږي یا آیرلنډ ته داخلېږي
تاسو باید د الندې شرائطو په صورت کې په بیړه د نړیوال خوندیتوب دفتر ته زنګ ووهئ:
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•

هغه مهال چې ماشوم مو نړیوال خوندیتوب ته ستاسو له غوښتنې وروسته زېږي

•

کله چې ستاسو اړ ماشوم د غوښتنلیک له وړاندې کولو مخکې آیرلنډ ته راځي.

همدارنګه تاسو باید موږ ته د کورنۍ د نورو مشرانو غړیو په اړه معلومات راکړئ
هغه مهال چې ستاسو د ښځې/مېړه یا د ژوند د شریک په ګډون د کورنۍ ټول غړي (چې عمرونه یې تر  18کلونو لوړ دي) دې ته اړ کېږي چې هر یو
باید غوښتنلیک وړاندې کړي ،تاسو بیا هم باید په دغه پوښتنپاڼه کې د هغوی په اړه جزئیات ورکړئ.
 2.4د وابستګۍ یا عدم استقاللیت په اړه جزئیات
مخکې تاسو د خپلو ماشومانو نومونه ولیکل ،مهرباني وکړئ اوس دا راته ووایئ چې ولې او څنګه دغه ماشومان په تاسو باندې وابسته دي یا بوج
دي.
مهرباني وکړئ د اړتیا په صورت کې له اضافي پاڼو استفاده وکړئ.
 1ماشوم:

 2ماشوم:

 3ماشوم:

 2.5د آیرلنډ سره اړیکه
آیا تاسو یا ستاسو هر بل غیر مستقل شخص ،یا دواړه ،په آیرلنډ کې کومه اړیکه لرئ؟ د مثال په ډول ،آیا تاسو:
•

کوم آیرلنډي ته واده شوي یاست

•

په آیرلنډ کې د کوم زېږېدلي ماشوم والد یاست

•

تاسو د اروپایي ټولنې د کوم تبعه سره واده کړئ؟
هر کوم چې مناسب ګڼئ په نښه یې کړئ

هو

نه

که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني په اړه یې معلومات راکړئ

ستاسو والدین
 2.6مهرباني وکړئ د خپلو والدینو په اړه معلومات راکړئ
پالر
کورنی نوم:
نوم:
فعلي آدرس:
د زېږېدو نېټه:

ورځ

میاشت

تابعیت:
تابعیت (تابعیتونه):
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 2.6مهرباني وکړئ د خپلو والدینو په اړه معلومات راکړئ
مور:
کورنی نوم:
نوم:
فعلي آدرس:
د زېږېدو نېټه:

ورځ

کال

میاشت

تابعیت:
قومیت ،نژاد ،یا قبیله:

تابعیت (تابعیتونه):

مور:
کورنی نوم:
نوم:
فعلي آدرس:
د زېږېدو نېټه:

ورځ

کال

میاشت

ملیت:
تابعیت (تابعیتونه)

قومیت ،نژاد یا قبیله:

آیا والدین مړه دي که ژوندي؟
آیا پالر مو مړ دی؟
هو
که مو ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ د هغه د مړینې نېټه او د امکان په صورت کې د هغه د
مرګ وثیقه موږ ته چمتو کړئ.

ورځ

میاشت

نه

کال

آیا د پالر د مړینې اصلي وثیقه مو ضمیمه کړې ده؟

هو

نه

ستاسو مور
آیا مور مو مړه شوې ده؟

هو

نه

که مو ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ د هغې د مړینې نېټه او د امکان په صورت کې د هغې د
مرګ وثیقه موږ ته چمتو کړئ.

ورځ

آیا د مور د مړینې اصلي وثیقه مو ضمیمه کړې ده؟

میاشت

کال

هو

نه

ستاسو د کورنۍ نور غړي (وروران ،خویندې ،نیمه وروڼه او نیمه خویندې
2.7

تابعیت (ژونده) په آیرلنډ کې

ستاسو د معلوماتو لپاره ،آیا ستاسو خویندې وروڼه ،والدین یا د کورنۍ نور غړي په آیرلنډ کې ژونده کوي؟
که ځواب ،هو ،وي ،آیا کورنۍ مو په آیرلنډ کې د پانې کېدو اجازه لري؟
که ځواب ،هو ،وي المل یې څه دی؟
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 2.8مهرباني وکړئ د خپلو خویندو وروڼو په اړه ټول اړونده جزئیات وړاندې کړئ (د هغه غړي په ګډون چې مړ دی)
وروڼه او خویندې (د اړتیا په صورت کې ،ناسکه وروڼه ،ناسکه خویندې ،رضاعي وروڼه ،رضاعي خویندې) .دا خویندې وروڼه دي .د
اړتیا په صورت کې له نورو پاڼو استفاده وکړئ (د دغې پاڼې نمبر [ ]8.2په هره پاڼه ولیکئ).
 1خور/ورور

 2خور/ورور

 3خور/ورور

کورنی نوم:
نوم:
جنس:
دین:
ملیت:
تابعیت (تابعیتونه):
قومیت ،نژاد یا قبیله:
د زېږېدو نېټه:

ورځ

ورځ

ورځ

میاشت

میاشت

میاشت

کال

کال

کال

هغوی اوس چېرې دي؟

د پالر نوم:
د مور نوم:
تاسو سره قرابت:

نور وابسته یا غیر مستقل کسان
 2.9هر بل اضافي وابسته شخص
که چېرې تاسو کوم بل وابسته یا غیر مستقل شخص لرئ ،مهرباني وکړئ د هغوی په اړه په دغه جدول کې بشپړ جزئیات او تاسو سره
د هغوی قرابت ذکر کړئ .په دغو وابسته یا غیر مستقلو اشخاصو کې کېدی شي الندې کسان شامل وي:
•

بابا/انا

•

خاله ګانې/عمه ګانې

•

ترونه/ماماګان

•

د تره یا خاله زامن

•

بل هر شخص چې ستاسو تر پالنه یا کفالت الندې وي
 1اضافي وابسته شخص
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 2.9هر بل اضافي وابسته شخص
کورنی نوم:
نوم:
جنس:
دین:
ملیت:
تابعیت (تابعیتونه):
قومیت ،نژاد یا قبیله:
د زېږېدو نېټه:

ورځ

ورځ

ورځ

میاشت

میاشت

میاشت

کال

کال

کال

هغوی اوس چېرته دي؟
تاسو سره قرابت:
ولې هغوی په تاسو پورې وابست
دي؟
د مثال په ډول ،آیا هغوی زاړه
دي ،ناروغ دي یا معیوب دي.
مهرباني وکړئ د اړتیا په صورت کې له اضافي پاڼو استفاده وکړئ (مهرباني وکړئ د پوښتنې دغه نمبر [ ]9.2په خپل شیټ کې
اضافه کړئ او السلیک ورباندې وکړئ).
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 .3د زده کړې او دندې سابقه
 3.1د رسمي زده کړې یا روزنې موده
مهرباني وکړئ موږ ته ووایئ چې تر کومې کچې مو زده کړې کړي دي :د مثال په ډول ،لومړنۍ زده کړې (تر  12کلنۍ پورې)،
منځنۍ زده کړې (تر شاوخوا  18کلنۍ پورې) یا لوړې زده کړې (معموال تر  18کلنۍ لوړ).
ستاسې د ښوونځي یا کالج نوم او آدرس:
له :میاشت

له :میاشت

کال

کال

ترالسه کړي صالحیتونه:

ستاسې د ښوونځي یا کالج نوم او آدرس:
له :میاشت

تر :میاشت

کال

کال

ترالسه کړي صالحیتونه:

ستاسې د ښوونځي یا کالج نوم او آدرس:
له :میاشت

تر :میاشت

کال

کال

ترالسه کړي صالحیتونه:

آیا تاسې ته کومه اصلي تصدیق پاڼه درکړل شوې ده؟
نه

هو

که چېرې اړینه وي نو لطفا له اضافي پاڼو څخه کار واخلئ (په پاڼه کې [ ]3.1نمبر سوال ته ځای ورکړئ).
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 3.2ګومارنه او ځان ګومارنه
لطفا خپلې ټولې ګومارنې او ځان ګومارنې لست کړئ .له تر ټولو آخري څخه یې پیل کړئ .که چېرې تاسې د دې ګومارنې لپاره د ثبوت
حیث کوم سند لرئ نو هغه د دې پوښتنپاڼې سره یو ځای موږ ته راکړئ.
د ګومارونکي او یا د شرکت نوم او آدرس:
له :میاشت

تر :میاشت

کال

کال

Type of work:
د کار ډول:
د ګومارونکي او یا د شرکت نوم او آدس:
له :میاشت

تر :میاشت

کال

کال

د کال ډول

آیا تاسې د دې ګومارلو د ثبوت لپاره کوم سند له ځان سره لرئ؟
هو

نه

که چېرې اړینه وي نو لطفا له اضافي پاڼو څخه کار واخلئ (په پاڼه کې [ ]3.2نمبر سوال ته ځای ورکړئ او په نښه یې کړئ).

 .4لطفا ووایاست چې ولې تاسې په آیرلنډ کې بین المللي خوندیتوب ته درخواست ورکوئ؟
 4.1له پنځو دلیلونو څخه یو
د مهاجرینو انجمن وایي چې یو کس له شکنجې څخه د الندې پنځو دلیلونو په اساس وېرېږي.
تاسې یا ستاسې وابسته کسان په کوم دلیل وایئ چې له شکنجې څخه مو ډار پیدا کړی دی؟
لطفا د الندې دلیلونو په ټېک مارک کولو سره مو خپل دلیل څرګند کړئ .کوالی شئ له یو آپشن څخه ډېر ټېک مارک کړئ.
 .1نژاد

 .2دین

 .4سیاسي لیدلوری

 .5د یوې مشخصې ټولنیزې ډلې
غړیتوب

لطفا خپل شخصي دلیلیونه مو په راتلونکې پاڼه کې څرګند کړئ:
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 4.1له پنځو دلیلونو څخه یو

که چېرې اړینه وي نو لطفا له اضافي پاڼو څخه کار واخلئ .په پاڼه کې د نړیوال خوندیتوب دفتر نمبر سره یو ځای [ ]4.1نمبر سوال
او امضا ته ځای ورکړئ.
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Particular social group 4.2
آیا تاسې پوهېږئ چې ستاسې درخواست کومې مشخصې ټولنیزې ډله ته راجع دی که نه؟

هو

نه

که مو ځواب هو وي ،لطفا جزئیات یې دلته ولیکئ.
که مو ځواب نه وي ،او تاسې نپوهېږئ چې آیا درخواست مو کومې مشخې ټولنیزې ډلې ته راجع دی او که نه ،نو موږ به دا ستاسې د
هغه معلوماتو له مخې تغین کړو چې تاسې کوالی شئ له موږ سره یې شریک کړئ.

 4.3له شکنجې څخه ستاسې د وابسته کسانو د وېرې دلیلونه
که چېرې ستاسې د وابسته کسانو له شکنجې څخه د وېرې دلیلونه له تاسو هغو(پورته په  4.1کې) یې توپیر درلود ،نو لطفا څرګند یې
کړئ.
د کس نوم:
هغه دلیلونه چې ولې هغوی له شکنجې څخه وېره لري:

د کس نوم:
هغه دلیلونه چې ولې هغوی له شکنجې څخه وېره لري:

 4.4تاسې له جدي ضرر څخه وېرېږئ
یو کس هغه وخت کوالی شي فرعي ساتنه ترالسه کړي چې یو مناسب سند وړاندې او وښایي چې که چېرې بېرته خپل هېواد ته ستون
شي نو هغه ته به خطر پېښ شي او جدي ضرر به ورته ورسېږي .همدارنګه دوی باید وښایي چې ناتوانه دي او یا له ډېر خطر سره مخ
دي در څو د یاد هېواد خوندیتوب ترالسه کړي.
لطفا ووایاست چې ولې تاسې ادعا لرئ چې له په خطر کې یئ او جدي ضرر درته رسېږي.
زه له ځاني جریمې او اعدام څخه وېرېږم.
د په خپل هېواد کې له تاوریخوالي یا غیر انساني کړنو او یا هم له بد رفتارۍ او شکنجې څخه وېرېږم.
زه د داخلي او یا بین المللي نظامي شخړو له امله خپل ژوند ته خطر وینم او له هغه خطر او تاوریخوالي څخه وېرېږم
چې ټولو ته بدون له تبعیض څخه متوجه دی.
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 4.5ستاسې وابسته کس له جدي ضرر څخه وېرېږي
که چېرې ستاسې په درخواست کې ستاسې کوم وابسته کس موجود وي ،لطفا ووایئ چې ولې د جدي ضرر دعوا لري
د کس نوم:
هغه دلیلونه چې ولې هغوی له جدي ضرر څخه وېره لري:

د کس نوم:
هغه دلیلونه چې ولې هغوی له جدي ضرر څخه وېره لري:

که چېرې اړینه وي نو لطفا له اضافي پاڼو څخه کار واخلئ .په پاڼه کې د نړیوال خوندیتوب دفتر نمبر سره یو ځای [ ]4.5نمبر سوال
او امضا ته ځای ورکړئ.
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 4.6مهمې پوښتنې چې تاسې یې باید ځواب کړئ
د دې برخې پوښتنې ستاسې د بین المللي خوندیتوب د درخواست لپاره ډېرې مهمې دي .لطفا په الندې سپینو ځایونو کې مو د ځان او
د وابسته کسانو (که چېرې موجود وي) د بین المللي خوندیتوب د درخواست په هکله الندې غوښتل شوي معلومات درج کړئ.
•

که مو یاد وي ،لطفا نېټې ذکر کړئ.

•

الندې پوښتنې په دقت سره ولولئ او ځان ډاډه کړئ چې ټولې مو ځواب کړې دي.

که چېرې اړینه وي نو لطفا له اضافي پاڼو څخه کار واخلئ( .په پاڼه کې د نړیوال خوندیتوب دفتر نمبر سره یو ځای [ ]4.6نمبر سوال
او امضا ته ځای ورکړئ).

( )1که چېرې دې ځایونو ته ستانه شئ ،د څه د پېښېدو څخه ډارېږئ:
•

خپل هېواد ته

•

هغه هېواد ته چې پخوا مو پکې هستوګنه لرله؟

( )2لطفا د هغو پېښو معلومات له موږ سره په جزئیاتو شریک کړئ کوم چې تاسې او یا ستاسې وابسته کسانو لیدلې او د هغې له
وجې ډارېږئ چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شئ.

( )3لطفا د هغو دښمنیزو کړنو په اړه ووایاست چې له تاسې او یا ستاسې کورنۍ سره (که مناسبه وي) تر سره شوې دي.

( )4د هغو کړنو یا پېښو په اړه جزئیات راکړئ کوم چې تاسې او یا ستاسې وابسته کسان یې اړ کړي چې خپل هېواد پرېږدي.

( )5که چېرې له تاسې او یا ستاسې وابسته کسان او د کورنۍ غړي په ګذشته کې له کومې شکنجې یا جدي ضرر سره مخ شوي وي،
نو لطفا په اړه یې جزئیات راکړئ.
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 4.6مهمې پوښتنې چې تاسې یې باید ځواب کړئ
( )6که چې تاسې یا ستاسې وابسته کسان په خپل هېواد کې له کوم مشخص فرد او یا ډلې څخه وېره لرئ نو نوم یې موږ ته ووایاست
او څومره چې کوالی شئ له موږ سره یې جزئیات شریک کړئ .تاسې باید ووایاست چې هغوی څه کړي چې تاسې او یا ستاسې
وابسته کسان له بېرته ستنېدو څخه وېرېږئ.

( )7د ټولو هغو پېښو په اړه جزئیات راکړئ چې تاسې او یا ستاسې وابسته کسانو آیرلنډ ته د الرې په مسیر کې لیدلې دي.

( )8تاسې او ستاسې وابسته کسانو څنګه له خپل هېواد څخه آیرلنډ ته سفر وکړ؟ (له کوم ټرانسپورټ څخه مو استفاده وکړه او له
کومو هېوادونو تېر شوئ)

( )9له کله نه چې تاسې او یا ستاسې وابسته کسان آیرلنډ ته راغلي یئ ،د ټولو هغو پېښو په اړه جزئیات راکړئ چې تاسې ده هغې له
وجې وېرېږئ چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شئ.

()10

هغه موارد ذکر کړئ چې تاسې جدا له خپل ځانه ،د خپلو وابسته کسانو په هکله وېرېږئ.

( )11که تاسې له کوم مصؤون هېواد څخه راغلي یئ ،نو لطفا ووایاست چې تاسې د خپل هېواد لپاره کومې جدي اندېښنې لرئ
چې خپل هېواد ستاسې او یا ستاسې د وابسته کسانو لپاره غیر مصؤون کڼئ.

که چېرې اړینه وي نو لطفا له اضافي پاڼو څخه کار واخلئ .په پاڼه کې د نړیوال خوندیتوب دفتر نمبر سره یو ځای [ ]4.6نمبر سوال
او امضا ته ځای ورکړئ).
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 .5د خوندیتوب د درخواست په هکله عمومي معلومات (دولتي خوندیتوب)
 5.1د پېښو راپور ورکونه
آیا تاسې داسې کومه پېښه رېپورټ کړې ده چې تاسو او یا ستاسې وابسته کسانو ته په خپل هېواد یا پخواني هستوګنیز هېواد کې پېښه
شوې وي؟
لطفا یو آپشن ټېک کړئ.

هو

نه

که مو ځواب هو وي ،ووایاست چې څه وخت او چا ته مو رېپوټ کړې ده؟
چارواکو کوم اقدامات ترسره کړل؟
لطفا که موجود وي نو ټول هغه سندونه وښایئ چې په دې هکله مرسته کوالی شي.

که مو ځواب نه وي ،یعنې کومه پېښه مو نه وي رېپوټ کړې ،نو څرګنده کړئ چې ولې مو نده رېپوټ کړې.
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 5.2په جرم محکومېدل
آیا په کوم هېواد کې په کوم جرم تورن شوي یاست.
نه

مهرباني وکړئ یو باکس په نښه کړئ او د هغه هېواد نوم ولیکئ چې جرم مو پکې کړی هو
که ځواب هو وي ،په کوم هېواد کې :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که ځواب هو وي ،مهرباني وکړئ الندې یې په اړه جزئیات وړاندې کړئ .د هر جرم لپاره یو مورد ډک کړئ .د هغو جرمونو په ګډون
چې له مخې یې تاسو برئت اخیستی (بې ګناه ثابت شوي یاست) ،بښل شوي یاست ټول جرائم ذکر کړئ.
 1جرم
په کوم جرم (جرمونو) تورن شوي یاست؟

کله توري شوي واست؟

ورځ

کال

میاشت

آیا د جرم (جرمونو) د ارتکاب له امله محکوم شوي یاست؟

هو

نه

آید د غه جرم له امله په حبس (زندان) محکوم شوي یاس؟

هو

نه

که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ د حبس د پیل او پای نېټه
ذکر کړئ.

د پیل نېټه:

ورځ

میاشت

کال

د آزادېدو نېټه:

ورځ

میاشت

کالA

 2جرم
په کوم جرم (جرمونو) محکوم شوي واست؟

په کوم جرم تورن واست؟

ورځ

کال

میاشت

آیا د جرم (جرمونو) له امله محکوم شوي یاست؟

هو

نه

آیا د جرم له امله په بند محکوم شوي یاست؟

هو

نه

که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ د محکومیت د پیل او
پای نېټه ذکر کړئ.

د پیل نېټه:

ورځ

میاشت

کال

د آزادېدو
نېټه:

ورځ

میاشت

کال

مهرباني وکړئ د اړتیا په صورت کې له اضافي پاڼو استفاده وکړئ (د خپل  IPOد نمبر په ګډون ]2.5[ ،نمبر پوښتنه درج کړئ.
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 .6وېزه ،تابعیت او د سفر اړونده نور معلومات
 6.1ستاسو د سفر مخینه
آیا له دې مخکې مو له خپل اصلي یا د پخواني تابعیت لرونکي هېواد څخه د باندې سفر کړی؟
نه

مهرباني وکړئ یو له باکسونو په نښه کړئ .هو

 6.2ستاسو د وابسته کسانو د سفر مخینه
ایا په تاسو پورې وابسته یا غیر مستقلو کسانو له دې مخکې له خپل اصلي یا د پخواني تابعیت لرونکي هېواد څخه د باندې سفر کړی؟
مهرباني وکړئ یو له باکسونو په نښه کړئ.

هو

نه

 6.3پاسپورت ته غوښتنه
آیا تاسو یا په تاسو پورې وابسته کسانو کله له خپل اصلي یا د عادي تابعیت لرونکي هېواد څخه کله د پاسپورت غوښتنه کړیې؟
مهرباني وکړئ باکس په نښه کړئ

هو

نه

 6.4د پاسپورت د نه غوښتنې الملونه
که چېرې تاسو یا په تاسو پورې وابسته کسانو د خپل اصلي یا پخواني عمومي تابعیت لرونکي هېواد له چارواکو څخه د پاسپورت
غوښتنه وه وي کړیې ،مهرباني وکړئ المل یې بیان کړئ.

 6.5د پاسپورت صدور
آیا تاسو یا په تاسو پورې وابسته کسانو لپاره کله ستاسو د اصلي یا پخواني عادي تابعیت لرونکي هېواد لخوا پاسپورت درکړل شوی؟
مهرباني وکړئ یو له باکسونو په نښنه کړئ
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که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ الندې مواد بشپړ کړئ .مهرباني وکړئ د اړتیا په صورت کې له اضافي پاڼو استفاده وکړئ (د خپل
 IPOد نمر او السلیک ترڅنګ ،د [ ]5.6شمېره پوښتنه هم درج کړئ.
 1پوښتنه
د هغه شخص نوم چې پاسپورت ورته صادر
شوی:
د صدور محل:
د صدور نېټه:

ورځ

میاشت

کال

د انقضا نېټه:

ورځ

میاشت

کال

د پاسپورت نمر:
دنګړۍ پاسپورت چېرې دی:
 2شخص
د هغه شخص نوم چې پاسپورت ورته صادر
شوی:
د صدور محل:
د صدور نېټه:
د انقضا نېټه:

ورځ

میاشت

کال

د پاسپورت نمر:

ورځ

میاشت

کال

دمګړۍ پاسپورت چېرې دی:

 3شخص
د هغه شخص نوم چې پاسپورت ورته صادر
شوی:
د صدور محل:
د صدور نېټه:

ورځ

میاشت

کال

د انقضا نېټه:

ورځ

میاشت

کال

د پاسپورت نمر:
دمګړۍ پاسپورت چېرې دی:
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 6.6وېزه یا د کار کولو اجازه
آیا تاسو یا په تاسو پورې وابسته کسانو د آیرلنډ په ګډون له بل هر هېواد نه د لیدنې په موخه په خپل غوښتنلیک کې د وېزې یا کار کولو
د اجازې لپاره وړاندیز کی؟
مهرباني وکړئ یو له باکسونو په نښه کړئ

هو

نه

که ځواب مو ،هو ،وي ،څه وخت تاسو ،هغوی یا دواړو دغه وړاندیز کړی؟

 6.7سفر ،دخولي ویزه یا د کار کولو اجازه
آیا کله تاسو ،په تاسو پورې اړونده کسانو یا دواړوچې په غوښتنلیک کې ذکر شوي یاست ،کله د آیرلنډ په ګډون بل هر هېواد ته سفر
کړی ،یا د ویزي له له الرې داخل شوي یاست او یا مو هم د کار کولو اجازه پاڼه ترالسه کړیې؟
مهرباني یو له باکسونو په نښه کړئ

هو

نه

که ځواب هو وي ،مهرباني وکړئ پدې اړه جزئیات درج کړئ او ووایاست چې کله ،چېرې او د چا په نامه دغه سند صادر شوی،
دغه کار څومره وخت ونیو (د انقضا نېټه یې) او او نور اړونده معلومات یې په اړه وړاندې کړئ.

 6.8له هېواد څخه د وتلو پرمهال استفاده کېدونکي اسنفاد
له خپل اصلي هېواد څخه د وتو او آیرلنډ ته د داخلېدو پرمهال ،تاسو یا په تاسو پورې وابسته کسانو یا هم دواړو له کوم ډول اسنادو څخه
استفاده وکړه؟
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 6.9هغه نېټه چې تاسو هېواد پرېښود
په کومه نېټه تاسو یا په تاسو پورې اړونده کسانو او یا هم دواړو ،د وروستي ځل لپاره له هېواده د باندې وتلي یاست:
•

ستاسو یا د هغوی اصلي هېواد یا

•

د پخواني عادي تابعیت هېواد
میاشت

ورځ

کال

 6.10هغه نېټه چې تاسو آیرلنډ ته راورسېدئ
تاسو یا په تاسو پورې اړونده کسان او یا هم دواړه په کومه نېټه آیرلنډ ته راورسېدئ؟
میاشت

ورځ

کال

 .7د پاتې کېدو لپاره اجازه
که چېرې د نړیوال خوندیتوب لپاره ستاسو د غوښتنلیک له ارزونې وروسته ،موږ تاسو ته سپارښتنه کوو چې تاسو د کډوالۍ یا تاسو سره د
مرستې چمتو کوال تضمین شول ،وزیر بیا هم کوالی شي د ځینو الملونو (ځمکو) له امله تاسو ته په آیرلنډ کې د پاتې کېدو اجازه درکړي ،نو
دا اړینه ده چې تاسو خپل ټول اړونده اسناد ضمیمه کړئ.
د پاتې کېدو اړونده څانګه به دغه موضوع د وزیر په نمایندګۍ ارزوي .هغوی ستاسو د کورنۍ او ستاسو شخصي وضیعت او حقوق ستاسو
شخصی او کورنۍ ته د درناوي په موخه په پام کې نیسي .د پاتې کېدو لپاره د جواز ورکولو څانګه به الندې موارد په پام کې نیسي:
•

آیرلنډ سره ستاسو د اړیکې څرنګوالی ،که چېرې مو اړیکه درلوده

•

بشري ملحوظات (لکه روغتیایي موضوعات)

•

د جرمي ارتکاب په ګډون په آیرلنډ کې ستاسو اخالق او چلند

•

د جرمي ارتکاب په ګډون د اړیکې او پدې اړه زموږ د موندنې په صورت کې له آیرلنډ څخه د باندې ستاسو احالق او چلند

•

ملي امنیت او ستاسو عامه انګېرنې (په ټولنه کې نورمال چلند)

•

بل هر هغه مورد چې کوالی شي په ایالت کې د مېشتو وګړو په عامه ژوند اغېز وکړي.

همدارنګه وزیر به ،بېرته لېږل ،هم تر غور الندې ونیسي .بېرته لېږل یعنې هغو هېواد ته د اړونده شخص بېرته استول چېرې چې هغه د
عدلي تعقیب یا جدي ګواښ سره ښائي مخ شي .وزیر به هر هغه مورد تر غور الندې ونیسي چې ستاسو لخوا د دغې موضوع په تړاو
مطرح کېږي .په ځانګړي ډول ،وزیر به هره هغه وېره تر غور الندې ونیسي چې تاسو ته خپل اصلي هېواد ته د بېرته ستنېدو په صورت
کې د عدلي تعقیب یا جدي ګواښ له امله متوجه کېږي.
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 7.1نور هغه الملونه چې تاسو ته د پاتې کېدو اجازه درکوي
مهرباني وکړئ د مصؤنیت لپاره ستاسو د غوښتنې د مستردېدو په صورت کې ،نور هغه الملونه موږ ته بیان کړئ چې له امله یې تاسو
یا په تاسو پورې وابسته کسانو (چې عمرونه یې تر  18ټیټ وي) او یا هم دواړو ته باید په آیرلنډ کې د پاتې کېدو لپاره اجازه درکړل
شي.

که چېرې تاسو اضافي پاڼو ته اړتیا لرئ ،مهرباني وکړئ له اضافي پاڼو استفاده وکړئ (د پوښتنې [ ]1.7شمېره ،خپله د  IPOشمېره او
السلیک درج کړئ).

 7.2خپل اصلي هېواد یا د پخواني عمومي تابعیت لرونکي هېواد ته ستنېدو په صورت کې د وېرې یا ګواښ لپاره نور الملونه
له هغو مواردو پرته چې تر اوسه یې یادونه شوې ده ،آیا کومه بل داسې المل هم شته چې خپل اصلي هېواد یا د پخواني عمومي تابعیت
لرونکي هېواد ته د بېرته ستنېدو په صورت کې وېره درته پیدا کوي؟

که چېرې تاسو اضافي پاڼو ته اړتیا لرئ ،مهرباني وکړئ له اضافي پاڼو استفاده وکړئ (د [ ]2.7پوښتنې شمېره ،خپله د  IPOشمېره او
السلیک درج کړئ).
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 .8طبي موضوعات
 8.1بیړنی روغتیایي حالت
موږ ته د هر هغه بیړني روغتیایي حالت په اړه ووایاست چې تاسو ،په تاسو پورې اړونده اشخاص او یا هم دواړه یې لرئ .تاسو باید
موږ ته د دغې پوښتنې د سپارلو او یا هم هر څومره ژر چې کوالی شئ د خپلې روغتیایي حالت د څرنګوالي په اړه ثبوت وړاندې کړئ.
دا به بهتره وي چې دغه ثبوت موږ ته له خپلې مرکې مخکې چمتو کړئ.
همدارنګه تاسو باید موږ ته د بل هر ډول رواني روغتیا پالنې په اړه معلومات کړئ چې تاسو یا په تاسو پورې اړونده کسان او یا هم
دواړه یې ترالسه کوئ.

 .9د نړیوال خوندیتوب لپاره مرکه (د مرکې  35برخه)
د  35برخې مرکې په جریان کې به موږ له تاسو څخه پوښتنه وکړو چې ولې مو د نړیوال خوندنیتوب لپاره غوښتنه کړې ده.
تاسو باید موږ ته اړونده معلومات چمتو کړئ ترڅو موږ سره ستاسو د غوښتنلیک په ارزونه کې مرسته وکړي .موږ پوهېږو چې ستاسو د
ژوند د ځینې تجاربو په اړه خبرې کول ستونزمن دي .تاسو کوالی شئ د مرکې اخیستونکي یا مرکې اخیستونکې سره پوره ډاډ خبرې
وکړئ .که چېرې تاسو غوښتل چې په خپله خوښه د نارینه یا ښځینه مرکه اخیستونکي یا ترجمان سره مرکه ولرئ ،او مخکې مو هم
وړاندیز نه وي کړی ،نو تاسو باید پدې اړه موږ پوه کړئ .موږ به په پوره صداقت سره د دغه سهولت د چمتو کولو لپاره الس په کار شو.
 9.1مرکه اخیستونکی یا ژباړونکی
آیا داسې کومه مرجع پېژنۍ چې د کوم سړي یا ښځې په واسطه یې له تاسو مرکه اخیستې
هو
نه
وي؟
که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ یو دغو باکسونو په نښه کړئ.
هو زه غواړم د سړي سره مرکه ولرم
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 9.2ځانګړي تسهیالت
آیا د ناوړه روغیتایي حالت یا معلولیت له امله د نړیوال خوندیتوب د دفتر سره د مرکې پرمهال ځانګړیو تسهیالتو
ته اړتیا لرئ؟

هو
نه

که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ موږ ته وایئ چې څه ډول تسهیالتو ته اړتیا لر.

 9.3ژبې
ستاسو مورنۍ ژبه څه ده؟
د نړیوال خوندیتوب لپاره د مرکې پرمهال په کومه ژبه غواړئ مرکه ولرئ؟
آیا په کومه بله ژبه هم خبرې کوالی شئ؟

هو

نه

که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ موږ ته ووایاست چې هغه
کومې ژبې دي.

که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ موږ ته و وایاست چې په
هغه ژبه یا نورو ژبو کې څومره روانې خبرې کوئ.

 .10هغو اسناد چې ستاسو د غوښتنلیک لپاره مرسته کوي
د دغه پوښتنپاڼې سره یو ځای ،تاسو باید موږ ته ټول موجوده اسناد چې ستاسو په غوښتنلیک پورې تړاو لري وړاندې کړئ:
•

نړیوال خوندیتوب

•

په ایالت کې د پاتې کېدو اجازه

مهرباني وکړئ د امکان ترحده موږ ته اصلي اسناد چمتو کړئ .هغه اسناد چې تاسو یې باید موږ ته چمتو کړئ کېدی شي په الندې ډول وي:
هغه کارتونه چې له مخې یې ستاسو هوئت تثبیتېږي
•

پاسپورت

•

تذکره

•

د سفر اسناد

•

د موټر چلولو لېسنس
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صدیقپاڼې او سوابق:
•

زېږون

•

د مړینې ،واده یا مدني همکاریو تصدیق لیکونه

•

په ښوونځي کې سوابق

•

تعلیمي ستاین لیکونه.

غړیتوبونه
الندې ادارو د غړیتوب یا همکاریو کارتونه:
•

سیاسي احزاب یا ډلې

•

ټولنې یا کلپونه

•

نورې ډلې

پولیسو سره مکاتبه یا رابطه
•

ستاسو په خپل یا بل هر هېواد کې د پولیسو لخوا تضمین او مکابته

روغیتایي مکاتبات یا اسناد
•

ستاسو د ډاکټر لخوا مکتوب (دا مکتوب کېدی شي لیک یا روغتیایي رپوټ وي)

•

د آیرلنډ او ستاسو د اصلي یا پخواني عادي تابعیت لروني هېواد لخوا ستاسو په اړه رپوټونه.

نور هر ډول اسناد
ستاسو په غوښتنلیک پورې بل هر ډول اړونده سند لکه:
•

د تلفون یا بانک سوابق

•

ستاسو د پخوانیو مهاجرتونو په اړه بل هر ډول سند.

موږ ته همدا اوس بل هر اړونده سند واستوئ
لکه څنګه چې موږ مخکې په دغه سند کې یادونه وکړه ،تاسو باید هر هغه سند چمتو او موږ ته یې  IPOته واستوئ چې له خپل غوښتنلیک
څخه د مالتړ په موخه یې استفاده کوئ.
پدې کې طبي ثبوتونه شاملږي .که چېرې تاسو پالن لرئ چې په طبي ثبوتونو اتکا وکړئ ،نو له ځنډ پرته یې چمتو او په  IPOکې یې
موږ ته واستوئ.
که چېرې تاسو دغه مهال اسناد د ځان سره ساتئ ،کېدی شي ستاسو په غوښتنلیک باندې د باور په برخه کې ستاسو دوسېه باندې اغېز
ولري .دا کار کېدی شي ستاسو د غوښتنلیک په زیان او د دې المل شي چې موږ ستاسو غوښتنلیک رد کړو.
په واقعیت کې ،موږ باید ستاسو د مرکې له نېټې لږترلږه درې کاري ورځې مخکې اسناد ترالسه کړو .مهرباني وکړئ ټول هغه اسناد الندې
درج کړئ چې غواړئ موږ ته یې واستوئ.
په یاد ولرئ د په هر هغه سند کې چې موږ ته یې سپارئ ،خپله شخصي آی ډي یا هوئت او خپل نوم ولیکئ.
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 10.1آیا داسې کوم سند لرئ چې موږ ته یې له خپل غوښتنلیک څخه د مالتړ په موخه واستوئ؟
مهرباني وکړئ یو له باکسونو
په نښه کړئ

هو

نه

که ځواب ،هو ،وي ،مهرباني وکړئ الندې معلومات چمتو کړئ:
مهرباني وکړئ ټول هغه اسناد او معلومات ترتیب کړئ چې موږ ته یې را استویئ .مهرباني وکړئ د اړتیا په صورت کې له اضافي
پاڼو استفاده وکړئ او د هغې پوښتنې شمېره چې غواړئ ځواب یې کړئ ،پکې درج کړئ.
 .1دا سند د څه شي دی.

 .2که چېرې په سند کې نېټه
درج وي ،مهرباني
وکړئ ولیکئ.

 .3سند ستاسو د ځانګړي
غوښتنلیک سره څه ډول
اړیکه لري.

 .4هغه ژبه (ژبې) چې سند
پکې لیکلی شوی دی.

 .11د معلوماتو د ساتلو په اړه خبرتیا
د ن ړ ی و ا ل خ و ن د ی ت و ب د ف ت ر (  ) IPOد م ه ا ج ر ت ي خ د م ا ت و د ع ر ض ې څ ا ن ګ ه د ع د ل ی ې و ز ا ر ت ی و ه ب ر خ ه
د ه  IPO .به په مجموع کې له ټولو او په ځانګړي ډول ستاسو له ټولو هغو معلوماتو څخه استفاده کوي چې تاسو یې موږ ته د حرمو
اسنادو په حیث چمتو کوئ .د نړیوال خوندیتوب د  2015کال د قانون له مخې ،موږ اړ یو چې د متقاضیانو په هوئیت پورې اړونده ټولو
محرمو معلوماتو د ساتنې په موخه ټول عملی پړاوونه په پام کې ونیسو .همدارنګه موږ د معلوماتو د ساتنې په برخه کې د اروپایي ټولنې ()
قوانین او مقرات او د معلوماتو د ساتنې د  2018کال قانون په پام کې ونیسي.
موږ به عدلیې وزارت ته چمتو شوي معلومات یوازې د هغو معتبرو ادارو سره شریک کړو چې قانوني فعالیت لري.
تاسو کوالی شئ د معلوماتو د ساتنې په برخه کې د ( )IPOد شخصي حریم په اړه اعالمیه ( )IPO (PP) 52د ( )IPOپه وېبپاڼه
 www.ipo.gov.ie.کې پیدا کړئ.
تاسو کوالی شئ د عدلیې وزارت د معلومات ساتنې د پالیسۍ په اړه بشپړ معلومات په الندې لېنک کې پیدا کړئ:
www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.
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 .12د پوښتنپاڼې په ډکولو کې مرسته
 12.1آیا پوښتنپاڼه مو په خپله ډکه کړه؟
مهرباني وکړئ یو باکس په
نښه کړئ

هو

نه

که ځواب ،نه ،وي ،ووایاست چې د پوښتنپاڼې په ډکولو کې چا مرسته درسره وکړه؟ (هغه شخص چې پوښتنپاڼه یې ډکه کړې ده
کوالی شي خپل معلومامت په دغه برخه کې درج کړي).
نوم:
آدرس:

د متقاضي سره قرابت یا اړیکه
مهرباني وکړئ ووایئ چې متقاضي ولې و نه شو کوالی پوښتنپاڼه پخپله ډکه کړي.

 .13د قانوني استازي یا وکیل بیان او السلیک
 13.1قانوني وکیل باید باید دغه برخه ډکه کړي
زه اقرار کوم چې د متقاضي سره مې د پوښتنپاڼې په ډکولو کې مرسته کړې ده.
د قانوني وکیل السلیک

نېټه:
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 .14د متقاضي بیان او السلیک
 14.1مهرباني وکړئ ولولئ او الندې ورباندې السلیک وکړئ
مهرباني وکړئ باکسونه په مناسب ډول په نښه ،خپل نوم درج او الندې السلیک وکړئ.
زه پدې پوهېږم چې:
•

دغه پوښتنپاڼه د ځان لخوا او په ما پورې وابسته اشخاصو لپاره ډکوم

•

په ما پورې ټول وابسته کسان به په دغه غوښتنلیک کې درج شي.

هو
نه

ما د دغې پوښتنپاڼې په  11برخه کې د  IPOلخوا د معلوماتو د ساتلو په اړه معلومات لوستي او وربانې

هو

نه

پوهېږم.
زه پدې پوهېږم چې د نړیوال خوندیتوب لپاره د خپلو وابسته یا غیر مستقلو ماشومانو په استازیتوب چې د آیرلنډ تابعیت
نه لري ،غوښتنلیک وړاندې کوم .په ما پورې وابسته یا غیر مستقلو ماشومانو کې الندې کسان شامل دي:
•

هغه مهال چې زه د هغوی لپاره غوښتنلیک وړاندې کوم ،آیا دوی په آیرلنډ کې اوسېږي او له  18کلونو څخه د ټیټ
عمر لرونکي دي

هو

•

آیا زما د غوښتنلیک پرمهال هغوی په آیرلنډ کې زېږېدلي

نه

•

آیا زما د غوښتنلیک او آیرلنډ ته د داخلېدو پرمهال د هغوی عمر تر  18کلونو ټیټ دی.

زه پدې خبر یم چې زما له چمتو شویو معلوماتو څخه په هغه صورت کې د نورو کسانو د دوسیو په څېړلو کې هم

هو

استفاده کېږي چې متقاضي زما سره په یو ډول تړاو ولري او یا د هغه دوسیه په ما پورې ربط ولري.

نه

زه وعده کوم چې په دغه پوښتنپاڼه کې زما لخوا چمتو شوي معلومات بشپړ ،حقیقي او دقیق دي.
► د متقاضي السلیک:ـــ

►نېټه:ــ

► د متقاضي چاپ شوی نوم:

►نېټه:ــ
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د دفتر اړونده موارد
Applicant’s name:

Country of origin:

Reference number:
Person ID:
Language used in questionnaire:
Number of questionnaire pages:
Any extra material:

Total number of extra pages:
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