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ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਭਾਗ A)

ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਭਾਗ B) ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਿਸਾ-ਖਨਰਿੇਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਲਿੀ ਖਿਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ:
ਮਿਤੀ:
ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਰਮਿਮਰਆ ਿਰਨ ਲਈ, ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍
ਹੈ। ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਭਾਗ B ਮਵਿੱ ਚ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਹੈ ਮਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਮਹਲਾਂ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਮਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਿਹਾ ਿਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਮਿਮਰਆ ਅਸਾਨ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ
ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਿਰਮਦਆਂ ਸ਼ੁਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਮਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਸਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ
(ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਭਾਗ B) ਪਰੀ ਭਰਿੇ ਵਾਪਸ ਭੇਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਤੋਂ
ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਿਹਾ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸਰਤ ਮਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁਿਵੀਂ ਮਵਆਮਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਹਯੋਗ
ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਿੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਰੀਪੋਸਟ ਮਲਿਾਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਿੋ:
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਖਿਸ (ਆਈਪ੍ੀਓ)
ਇਿੀਗਰੇਸਨ ਸਰਖਵਸ ਖਿਲਵਰੀ
79-83 ਲੋ ਅਰ ਿਾਉਂਟ ਸਟਰੀਟ
ਿਬਖਲਨ 2, D02 ND99

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਖਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਿਣ ਵੇਲੇ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਅਤੇ ਰਾਿ (ਆਇਰਲੈਂ ਡ) ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਿੋ। ਅਸੀਂ ਪੂੰ ਨਾ 4 'ਤੇ ਨੁਿਤਾ/ਮਬੂੰ ਦ 2 ਮਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਚੀ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਹਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਡਾਿਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਿੋ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਤੁਰੂੰਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਉਂਮਿ ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿਾਂ ਲਿੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ ਨੂੰਬਰ:
ਮਵਅਿਤੀ ਦੀ ਆਈਡੀ:
ਮਬਨੈਿਾਰ ਦਾ ਨਾਂ:
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ਿਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸਬਿਾਂ ਿੀ ਖਵਆਖਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤਾਬਚੇ ਮਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਮਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਦੇਿੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਾਂ ਿਿੱ ਢੋ ਅਤੇ ਮਿਰ ਇਨਹਾਂ ਮਦਸ਼ਾਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਭਾਗ B) ਨੂੰ ਸਿਝਣਾ ਸੌਿਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ-ਰਖਹਤ/ਸਟੇਟਲੈ ੈੱਸ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਮਰਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਿ ਰਮਹਤ ਹੋ।

ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਖਨਵਾਸੀ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਿ-ਰਮਹਤ/ਸਟੇਟਲੈ ੈੱਸ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਵਾਸੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿੋਈ ਵੀ ਅਮਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਫੀ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਰਮਹ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿੋਂ ਪਛਾਣੇ ਿਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਵਅਿਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਿਾਰਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਰਿੇ ਸਤਾਏ ਿਾਣ
ਦਾ ਪਰਾ ਡਰ ਹੈ:
•

ਿਾਤ

•

ਧਰਿ

•

ਿੌ ਿੀਅਤ

•

ਰਾਿਨੀਮਤਿ ਰਾਏ ਜਾਂ

•

ਮਿਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਾਮਿਿ ਸਿਹ ਦੀ ਸਦਿੱ ਸਤਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ :
•

ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿੌ ਿੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ, ਡਰ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਨੂੰ
ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਮਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ

•

ਇਿੱ ਿ ਰਾਿ-ਰਮਹਤ ਮਵਅਿਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਅਸਿਰਿੱ ਥ ਹੈ ਿਾਂ, ਡਰ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਇਿੱ ਥੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਿੱ ਥੇ ਮਿਸੇ ਮਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਮਣਆ ਿਾਂਦਾ ਪਰ ਮਿਿੱ ਥੇ ਮਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇ ਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ
‘ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ’ ਸਮਹਣ ਦਾ ਅਸਲ ਿੋਿਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਿਤਲਬ ਮਤੂੰ ਨ ਵਿੱ ਿਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ - ਿੌਤ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਿਾਂਸੀ
‘ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਿਾਂ ਿਾਂਸੀ ਦੇ ਿੋਿਿ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
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ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ - ਗੰ ਭੀਰ ਖਬਿਾਰ ਿਾ ਇਲਾਜ਼

ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ (ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਮਸਆ ਮਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ, ਮਵਅਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ
ਿੋਿਿ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ:
•

ਤਸ਼ਿੱ ਦਦ

•

ਵਮਹਸ਼ੀ ਿਾਂ ਅਪਿਾਨਿਨਿ ਮਵਵਹਾਰ ਿਾਂ ਸਜਾ।

ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ - ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰ ਿਰੂਨੀ ਹਖਥਆਰਬੰ ਿ ਟਕਰਾਅ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਂ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਹਮਥਆਰਬੂੰ ਦ ਟਿਰਾਅ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਨੇਹ ਵਾਹ ਮਹੂੰ ਸਾ ਿਾਰਨ ਮਿਸੇ
ਨਾਗਮਰਿ ਦੀ ਿਾਨ ਿਾਂ ਮਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਮਵਅਿਤੀਗਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਨੇਹ ਵਾਹ ਖਹੰ ਸਾ
ਅੂੰ ਨੇਹ ਵਾਹ ਮਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਮਹੂੰ ਸਾ ਹੈ ਿੋ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸੇ ਵੀ ਮਵਅਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ।

ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਪ੍ੁਨਰ-ਖਿਲਨ
ਪਮਰਵਾਰਿ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਮਿ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਾਂ ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗਰਾਂਟ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਆਂ ਿੂੰ ਤਰੀ ਨੂੰ
12 ਿਹੀਮਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ:
•

ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਿੁਝ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਣਾ, ਿੇ ਉਹ ਮਿਤੇ ਹੋਰ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ

•

ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰੁਿਣ ਅਤੇ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ, ਿੇ ਉਹ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਇਿੱ ਥੇ ਹਨ।
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ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਖਿਸ਼ਾ-ਖਨਰਿੇਸ

ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਭਾਗ B ਮਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਿ (ਆਇਰਲੈਂ ਡ) ਮਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਿੇਂਦਰੀ ਮਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਹਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਮਹਲਾਂ ਹੇਠ ਮਦਿੱ ਤੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਇਹ ਲੂੰਬੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਦਦ ਿਰਨਗੇ। ਨੁਿਤੇ 1 - 15 ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰਨਗੇ। ਬਾਿੀ ਦੇ ਨੁਿਤੇ ਿੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨ ਮਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਾਣਿਾਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਮਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਮਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ ਬੋਲ ਸਿਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਿੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਿੱ ਚ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

1.

ਇਸ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ
ਖਕਤਾਬਚਾ ਪ੍ੜ੍ਹੋ
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 'ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਮਬਨੈਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਿਤਾਬਚਾ' ਪੜ੍ਹੋ ਿੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਿਹਿੱ ਤਵਪਰਣ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਮਧਐਨ ਿਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸਿਝਾਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ
ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੋਰਡ (ਐੈੱਲਏਬੀ) ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਿੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਵੇਰਵੇ
‘ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਮਬਨੈਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਿਤਾਬਚਾ’ ਦੀ ਅੂੰ ਤਿਾ ਮਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਅੂੰ ਤਿਾ ਮਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਮਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਨੁਿਾਇੂੰ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

2.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਖਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਤ ਿਰੋ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ
ਿਰਨ ਲਈ ਮਿੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਓ। ਿੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ - ਤਰਿੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ - ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਿਰਦੇ
ਹਨ ਮਿਸ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

•

ਮਨੈੱਿੀ ਿਾਗਜਾਤ

•

ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ

•

ਿੋਟੋਆਂ

•

ਡਾਿਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ

•

ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ।

ਿਦੋਂ ਤਿ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਿੁਝ ਵੀ ਮਲਿਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ਦਵੋਂਗੇ ਅਸੀਂ
ਉਸਦਾ ਮਧਆਨ ਰਿੱ ਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਮਿਸੇ ਵੀ ਮਲਿਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਾਂਗੇ, ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ (ਨੁਿਤਾ/ਮਬੂੰ ਦ 10 ਦੇਿੋ) - ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੂੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਲਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮਿਵੇਂ ਮਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਵੇਲੇ ਉਨਹਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਿੱ ਿ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਭੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਪਮਹਲਾਂ
ਹੀ ਿੂੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਿੋਈ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਹੈ।

3.

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਨ ਿਾ ਉੱਤਰ ਖਿੱ ਤੇ ਖਬਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਿਾਲੀ ਨਾ ਛੱ ਿੋ
ਿੇ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ 'ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ’ ਮਲਿੋ। ਮਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਦਿੱ ਤੇ ਮਬਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਿਾਲੀ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਮਜਿਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱ ਚ ਇਸ
ਿਾਣਿਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਮਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਿਰਨਾ ਿੁਸ਼ਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਿੋ ਿਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ।

4.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਧਆਨ ਮਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਾਂਗੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਭਾਗ B) ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਮਨਧੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਗਹਾ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ੰ ਨੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਗਹਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਿੀ
ਵਾਪਮਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਰਨ ਮਿਸ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਦੇ। ਿੇ ਅਮਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਅਿੀਰ ‘ਤੇ
ਵਾਧ ਪੂੰ ਨੇ ਨਿੱਥੀ ਿਰੋ।
ਇਨਹਾਂ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ‘ਤੇ:

5.

•

ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੀਓ ਮਵਅਿਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰਬਰ/ਪਰਸਨ ਆਈਡੈਂਮਟਿੀਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ (ਪੂੰ ਨਾ 1 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਮਵਿੱ ਚ ਮਲਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)

•

ਮਿਤੀ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਿਤ

•

ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਮਿਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਖਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ ਿੋ ਿਾਣਿਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਰੀਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਪ੍ੜ੍ਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਸਿਾਰਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ) ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਲਈ
ਿੂੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰ ਨਾ 2 'ਤੇ ਸਿਝਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਭਾਗ A, 5

Punjabi

ਆਈਪੀਓ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ IP02 (2021)
ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਕਰਿੇ ਸਿੇਂ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹਣ ਿੀ ਆਖਗਆ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਿਾ ਿਾਂ ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਮਿ, ਮਨਆ ਿੂੰ ਤਰੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਵਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਨਗੇ ਮਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6.

ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਖਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਇਿਿੱ ਤਰ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਿਾ
ਿਾਂ ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਮਰਵਾਰਿ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱ ਿਦਾਰ ਹੋ।

7.

ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਦੂੰ ਦੇ ਸਿੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਪੈਮਲੂੰਗ ਦੇਿੋਗੇ : ਮਡਪੈਂਟੈਂਟ
ਅਤੇ ਮਡਪੈਂਟੈਂਟ। ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ:
•

‘ਮਡਪੈਂਡੈਂਟ’ ਨਾਂਵ, ਇਿੱ ਿ ਮਵਅਿਤੀ (ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱ ਚਾ ਿਾਂ ਦੂੰ ਪਿੱ ਤੀ - ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਪਤੀ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

•

‘ਮਡਪੈਂਡੈਂਟ’ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨਰਭਰ ਹੋਣਾ।

ਤੁਸੀਂ ਖਕਉਂ ਸੋਚਿੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਖਵੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਲਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਥਤੀ ਿਾਂ
ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ) ਦੇ ਹਿੱ ਿਦਾਰ ਹਨ। ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿ ਬਿੱ ਚੇ ਿਾਂ ਹੋਰ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਖਕਉਂ ਸੋਚਿੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹਣ ਖਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ
ਿੇ ਅਸੀਂ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੇ ਹਿੱ ਿਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਮਿ ਇਿੱ ਥੇ
ਮਿਹੜ੍ੇ ਹੋਰ ਿਾਰਨ ਹਨ ਮਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਨਰਭਰ ਲੋ ਕ
8.

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਿਰ ਿੇ
ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿ ਅਿਸਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋ ਿ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਰਭਰ ਬਿੱ ਚਾ ਹੁਣ
ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਮਰਸ਼ ਨਾਗਮਰਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਿਰਾਂਗੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਸੀ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ।
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ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਿ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਰਭਰ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱ ਤੀ
ਹੈ ਿੋ ਆਇਮਰਸ਼ ਨਾਗਮਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਰਭਰ ਬਿੱ ਚਾ ਿਾਂ ਬਿੱ ਚੇ ਉਹ ਹਨ ਿੋ ਹੇਠ ਮਲਮਿਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ:
•

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ

•

ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ

•

ਉਹ 17 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਹਨ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ।

ਿੋਈ ਵੀ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਿੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਨਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗ ਹੋਵੇਗੀ।

9.

ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਾਰਨ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿ ਮਿਉਂ:
•

ਆਪਣਾ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਛਿੱ ਡਿੇ ਗਏ
ਜਾਂ

•

ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛਿੱ ਡਿੇ ਗਏ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈ ੈੱਸ/ਰਾਿ-ਰਮਹਤ ਮਵਅਿਤੀ ਹੋ (ਪੂੰ ਨਾ 2 ‘ਤੇ ਦਿੱ ਮਸਆ ਮਗਆ ਹੈ)।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਿਾਰਨਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਿਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਉਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇ।

10.

ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰਖਵਊ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਭੇਿੀ ਗਈ ਪਰੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜਆਦਾਤਰ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਲਵਾਂਗੇ।
ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਿਰਨ ਦਾ ਿੌਿਾ ਮਿਲੇ ਗਾ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਿੌ ਿਾਂਤਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। (ਇਸ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਨੂੰ
ਸੈਿਸ਼ਨ 35 ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਮਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।)

11.

ਸਾਿੀ ਖਸਿਾਰਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਿੂੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਮਦਿੱ ਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਿ ਮਵਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਮਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਮਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਤਰੀ ਿੈਸਲਾ
ਿਰਨਗੇ।

12.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ
ਿਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਿਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਿਾਂ ਗੁੂੰ ਿਰਾਹਿੁੂੰ ਨ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ (ਿਾਂ ਮਿਸੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ)
ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਚਲੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 'ਤੇ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ।
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ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱ ਿਰੇ ਿਾਂ ਮਵਰੋਧੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿ ਿੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਗਿੱ ਲ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ
ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁਿਵੀਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਮਜਿਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਭਾਮਵਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢੁਿਵੀਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਿਹੀ ਿੋਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲੇ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਰੋ। ਢੁਿਵੀਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ
ਛਿੱ ਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਸ ਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

13.

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਿੇ ਹਾਂ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਲਈ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਿਾਂ ਇਜਾਜਤ ਮਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਮਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਝਠੀ ਿਾਂ ਗਲਤ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਿਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਸਮਥਤੀ
ਿਾਂ ਰਾਿ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

14.

‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਿੂਲ ਿੇਸ’
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਮਸਆ ਮਗਆ ਹੋਵੇ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰਮਦਸ਼ਟ ਸੁਰਿੱਮਿਅਤ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ (ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਐਿਟ 2015 ਦੀ
ਧਾਰਾ 72 ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਰਧਾਰਤ)। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਮਿ ਮਨਆਂ ਿੂੰ ਤਰੀ ਿੂੰ ਨਦੇ ਹਨ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਆਿ ਅਤੇ ਮਨਰੂੰ ਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
•

ਿੋਈ ਅਮਤਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

•

ਿੋਈ ਤਸ਼ਿੱ ਦਦ ਿਾਂ ਵਮਹਸ਼ੀ ਿਾਂ ਘਟੀਆ ਸਲਿ ਿਾਂ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਂ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਹਮਥਆਰਬੂੰ ਦ ਟਿਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮਥਤੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਨਹੇਵਾਹ ਮਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਿੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਿਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ:

15.

•

ਤੁਸੀਂ ਮਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਸ ਸਮਥਤੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਸੁਰਿੱਮਿਅਤ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ

•

ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਲਈ ਸਮਥਤੀਆਂ ਮਿਉਂ ਢੁਿਵੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਸਾ-ਖਨਰਿੇਸਾਂ ਿਾ ਸਾਰ
ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਦਓ। ਿੇ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੋਰ ਢੁਿਵੀਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਵਾਧ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਰੋ। ਇਨਹਾਂ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਬਲ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਬਾਰੇ ਪਮਹਲਾਂ ਮਬੂੰ ਦ 4 ਦੇਿੋ। ਮਿੂੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਸਾਨੂੰ ਿੋਈ ਵਾਧ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਦਓ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਦਿਤਰ (ਆਈਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿਾਲ-ਿਰਿ/ਟਾਈਿ ਸਿੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੂੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਭਾਗ A, 8

ਆਈਪੀਓ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ IP02 (2021)

Punjabi

ਿਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਸਬਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮਿਨਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮਨਰਭਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਿੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਖਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਿਲ ਕਰੋ
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

16.

•

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਿੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਹਨ, ਿਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪ੍ਤ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਿਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਅਰਜੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਿਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿੀ ਰਿੱ ਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮਲਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਿਰਾਂਗੇ:

17.

•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਧਿਾਰੀਆਂ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ

•

ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਵੇਂ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨੁਿਾਇੂੰ ਮਦਆਂ ਨਾਲ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਥੋੜ੍ੀ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਖਧਤ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ
ਹਾਲਾਂਮਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਿਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ੍ਜਜ ਹਾਈ ਿਮਿਸ਼ਨਰ ਿਾਰ ਰਮਿਊਿੀਜ
(ਯਐੈੱਨਐੈੱਚਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਿਨਤਿ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ ਆਇਮਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਿਾਰੀ ਮਵਭਾਗ ਅਤੇ ਏਿੂੰ ਸੀਆਂ ਸਿੇਤ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ:
•

ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਮਧਿਾਰੀ

•

ਗਾਰਡਾ ਮਸਓਚਾਨਾ (ਆਇਮਰਸ਼ ਪੁਮਲਸ)

•

ਸਥਾਨਿ ਅਮਧਿਾਰੀ

•

ਂ ਿੈਿਲੀ ਏਿੂੰ ਸੀ।
ਤੁਸਲਾ - ਚਾਈਲਡ ਐਡ

ਅਸੀਂ ਅਮਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿ ਇਹ ਸੂੰ ਗਠਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਗੈਰ -ਨਾਗਮਰਿਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਿਢਵਾਉਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਿਾਨੂੰ ਨ
ਲਾਗ ਿਰਨ ਸਿੇਤ ਆਪਣੇ ਿੂੰ ਿ ਿਰ ਸਿਣ।
ਅਸੀਂ ਈਯ ਡਬਮਲਨ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਰੋਡੈਿ ਮਿੂੰ ਗਰਮਪਰੂੰ ਮਟੂੰ ਗ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂੰ ਚਾਲਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿੁਝ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ
ਹਾਂ। (ਇਹ ਮਨਯਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਿਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਮਿ ਮਿਹੜ੍ਾ ਦੇਸ਼ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਮਜੂੰ ਿੇਵਾਰ ਹੈ।)

18.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਾਿਖਲਆਂ ਖਵੱ ਚ ਵਰਤਿੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਿੋਈ ਮਬਨੈਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਮਿਸੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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ਪਮਰਵਾਰਿ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ
19.

ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਪ੍ੁਨਰ-ਖਿਲਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ (ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਮਵਿੱ ਚ) ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਮਵਿੱ ਿ ਦੀਆਂ ਮਿਸੇ ਵੀ ਪਮਰਵਾਰਿ
ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਾਂਗੇ।
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਮਰਵਾਰਿ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਦੇਿੋ।
ਿੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਮਰਵਾਰਿ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਮਿ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਸੇ ਵੀ ਪਮਰਵਾਰਿ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀ ਲਈ ਮਵਚਾਰ
ਿਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਪ੍ੁਨਰ-ਖਿਲਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ 12 ਿਹੀਨੇ ਹਨ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਮਰਵਾਰਿ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਲਈ ਿੂੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਾਂ ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਦਿੱ ਤੇ
ਿਾਣ ਤੋਂ 12 ਿਹੀਮਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਅਮਿਹਾ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

20.

ਇਹ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ
ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੋ (ਇਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ੰ ਨੇ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੀਲੀ ਿਾਂ ਿਾਲੀ ਮਸਆਹੀ ਮਵਿੱ ਚ ਪਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਮਵਿੱ ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਤੀ ਮਲਿੋ। ਿੇ
ਿੋਈ ਹੋਰ ਮਵਅਿਤੀ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਨਰਧਾਰਤ ਖਿਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰੀ-ਐਡਰੈਸਡ ਿਰੀਪੋਸਟ ਮਲਿਾਿੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਲਿੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਾਿਾ ਗੁਆ
ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇਨਹਾਂ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰ ਨਾ 1 ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਿਰੋ।
ਿੇਰੀ ਨਾਲ ਖਿੱ ਤੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਿਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾ ਸਕਿੇ ਹਨ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਿਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਮਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਤੁਸੀਂ 'ਸਮਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ’ - ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਿਰ
ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿਲੇ ਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
‘ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਬਨੈਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪੁਸਮਤਿਾ’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਤੀਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ
ਹੈ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਸਮਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ’।

ਅੂੰ ਤ ਮਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਇਹ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਣ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ
ਢੁਿਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਗੇ।
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ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ - (ਭਾਗ B)
1. ਿੁੱ ਿ ਖਬਨੈਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
1.1

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਖਿੱ ਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ੂਰਾ ਭਰੋ। ਖਚੱ ਟੇ ਬਕਸੇ ਖਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿੋ।

ਆਈਪੀਓ ਮਵਅਿਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰਬਰ/ਪਰਸਨ ਆਈਡੈਂਟੀਮਿਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ (ਆਈਡੀ ਨੂੰਬਰ - ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂੰ ਨਾ 1 ਵੇਿੋ):
ਨਾਂ:
ਪਮਰਵਾਰਿ ਨਾਂ
ਮਲੂੰਗ:
ਿਰਦ
ਿਨਿ ਮਿਤੀ:

ਔਰਤ
ਮਦਨ

ਹੋਰ
ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਿਹੜ੍ੇ ਸ਼ਮਹਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਨਿ ਮਲਆ:
ਮਿਹੜ੍ੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਿਨਿ ਮਲਆ:
ਿੌ ਿੀਅਤ:
ਨਸਲ, ਿਾਤੀ ਿਾਂ ਗੋਤ:
ਧਰਿ:
ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਿੌਿਦਾ ਪਤਾ:

ਈਿੇਲ ਪਤਾ:
ਿੋਨ ਨੂੰਬਰ:
ਿੋਬਾਈਲ ਨੂੰਬਰ:
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1.1

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਖਿੱ ਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ੂਰਾ ਭਰੋ। ਖਚੱ ਟੇ ਬਕਸੇ ਖਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿੋ।

1.2

ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਤਾ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣਾ ਿੁਿੱ ਿ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸੇ ਹੋਰ ਪਮਤਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਰਪਾ
ਿਰਿੇ ਪ੍ੂਰੇ ਪਤੇ ਮਦਓ। ਮਿਤੀਆਂ ਦਿੱ ਸੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਚੱ ਟੇ ਬਕਸੇ ਖਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਰੋ
ਪਰਾ ਪਤਾ:
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਪਰਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

ਪਰਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

ਪਰਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਿਤੀ: ਿਹੀਨਾ

2.
2.1

ਪ੍ਖਰਵਾਰ
ਇਸ ਭਾਗ ਖਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਖਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਨ ਪ੍ੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਾਂ। ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਖਚੱ ਟੇ ਬਕਸੇ ਖਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀਵਨ-ਸਾਥੀ (ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ), ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ।
ਲੋ ਿ ਉਸ ਰਮਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿੀਿ/ਯੋਿਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਿਮਲੂੰਗੀ ਿੋਮੜ੍ਆਂ ਦੇ ਦਰਿੇ ਨੂੰ ਿਾਨਤਾ ਮਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ
ਮਲਮਿਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ:
•

ਧਾਰਮਿਿ ਸੂੰ ਸਿਾਰ (ਰਸਿ ਇਿੱ ਿ ਰੀਤ ਿਾਂ ਿਾਰਿ ਹੈ)

•

ਰਵਾਇਤੀ ਸੂੰ ਸਿਾਰ

•

ਮਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸਿੇਤ ਮਸਵਲ ਰੀਤ (ਮਵਆਹ)

•

ਪਰੌਿਸੀ ਮਵਆਹ (ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਮਿਿੱ ਥੇ ਮਵਆਹ ਿਰਾ ਰਹੇ ਇਿੱ ਿ ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਵਅਿਤੀ ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਵਆਹ ਮਵਿੱ ਚ ਿੌਿਦ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਤੁਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।)
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2.1

ਇਸ ਭਾਗ ਖਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਖਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਨ ਪ੍ੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਾਂ। ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਖਚੱ ਟੇ ਬਕਸੇ ਖਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿੋ।

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਮਲਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਦਓ।
ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਤਨੀ ਿਾ ਨਾਂ, ਭਾਗੀਿਾਰ ਜਾਂ ਖਸਵਲ ਭਾਗੀਿਾਰ:
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਨਿ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਿਹੜ੍ੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਿਨਿ
ਮਲਆ:
ਮਿਹੜ੍ੇ ਸ਼ਮਹਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਨਿ
ਮਲਆ:
ਿੌ ਿੀਅਤ:
ਇਹ ਮਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਮਵਆਹ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਸਿ ਸੀ?
ਆਿਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿੀਤਾ ਸੀ?
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁਣ ਮਿਿੱ ਥੇ ਹੈ?
ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਿੇ ਵੀ ਮਿੂੰ ਦਾ ਹੈ ?

ਹਾਂ

ਨਾ

ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰਬਰ ਹੈ ?

ਹਾਂ

ਨਾ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਥੇ ਨੂੰਬਰ ਭਰੋ:
_______________________
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਮਪਛਲਾ ਪਤਾ ਭਰੋ।

2.2 ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ
ਿੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਪਮਰਵਾਰਿ ਿੈਂਬਰ ਹੈ? ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ।

ਹਾਂ

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿੀ ਹਨ?

ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹੈ?

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਿਰ ਿੀ ਹੈ?

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

ਨਾ

ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ ਹੈ?
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2.2 ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ
ਰਾਿ (ਆਇਰਲੈਂ ਡ) ਮਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਿੀ ਹੈ?
ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਖਚਆਂ ਿਾ ਵੇਰਵਾ ਖਿਓ

2.3

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਦਓ:
•

ਬਾਇਓਲੋ ਮਿਿਲ/ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ

•

ਸੌਤੇਲੇ ਬਿੱ ਚੇ

•

ਗੋਦ ਲਏ ਬਿੱ ਚੇ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਧੀਨ ਿੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱ ਚੇ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਗੁਆ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿੇ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱ ਚਾ 1

ਬਿੱ ਚਾ 2

ਬਿੱ ਚਾ 3

ਨਾਂ:
ਮਲੂੰਗ:
ਿਨਿ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸ਼ਮਹਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਿੱ ਥੇ ਿਨਿ ਮਲਆ:
ਿੌ ਿੀਅਤ:
ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਿੱ ਥੇ ਹਨ:
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ:
ਤੁਸੀਂ ਆਿਰੀ ਵਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਿਦੋਂ
ਮਿਲੇ ਿਾਂ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿੀਤਾ ਸੀ?
ਦੋਵਾਂ ਬਾਇਓਲੋ ਮਿਿਲ/ਅਸਲ ਿਾਂ-ਮਪਓ
ਦੇ ਨਾਂ:
ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਹਨ?
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਗਹਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਿੱ ਿਰੀ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿੋ। ਹਰੇਿ ਵਾਧ
ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਓ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰਬਰ ਨਾਲ ਅੂੰ ਮਿਤ ਿਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ਨ 2.3 (ਉੱਪਰ) ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਦਸਤਿਤ ਿਰੋ।
ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਆਏ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇਿਰ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਿਨਿ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ
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•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਰਭਰ ਬਿੱ ਚਾ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਖਰਵਾਰ ਿੇ ਿੂਸਰੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱ ਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿੇਤ, ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਸਦਿੱ ਸਾਂ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਿਰ ਦੇ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਮਵਅਿਤੀਗਤ ਅਰਜੀਆਂ ਜਰਰ
ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨੇ ਲਾਜਿੀ ਹਨ।

ਖਨਰਭਰਤਾ ਿੇ ਵੇਰਵੇ

2.4

ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਨੂੰ ਸਚੀਬਿੱ ਧ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਇਿੱ ਥੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਉਹ ਬਿੱ ਚੇ ਮਿਉਂ ਅਤੇ ਮਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਾਧ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।
ਬਿੱ ਚਾ 1:

ਬਿੱ ਚਾ 2:

ਬਿੱ ਚਾ 3:

ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ

2.5

ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ, ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ:
•

ਮਿਸੇ ਆਇਮਰਸ਼ ਨਾਗਮਰਿ ਨਾਲ ਮਵਆਹ ਿਰਵਾਇਆ ਹੈ?

•

ਆਇਮਰਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਿਾਂ-ਮਪਓ ਹੋ?

•

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਈਯ ਨਾਗਮਰਿ ਨਾਲ ਮਵਆਹ ਿਰਵਾਇਆ ਹੈ?
ਢੁਿਵੇਂ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ। ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਥੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ।

ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਂ-ਖਪ੍ਓ
2.6 ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਂ-ਖਪ੍ਓ ਿਾ ਵੇਰਵਾ ਖਿਓ
ਖਪ੍ਤਾ

ਪਮਰਵਾਰਿ ਨਾਂ:
ਨਾਂ:
ਿੌਿਦਾ ਪਤਾ:
ਿਨਿ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ
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2.6 ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਂ-ਖਪ੍ਓ ਿਾ ਵੇਰਵਾ ਖਿਓ
ਿੌ ਿੀਅਤ:
ਨਸਲ, ਿਾਤੀ ਿਾਂ ਗੋਤ:

ਨਾਗਮਰਿਤਾ:
ਿਾਤਾ
ਪਮਰਵਾਰਿ ਨਾਂ:
ਨਾਂ:
ਿੌਿਦਾ ਪਤਾ:
ਿਨਿ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਿੌ ਿੀਅਤ:
ਨਾਗਮਰਿਤਾ:

ਨਸਲ, ਿਾਤੀ ਿਾਂ ਗੋਤ:

ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਪ੍ੇ ਖਜੰ ਿਾ ਹਨ ਜਾਂ ਿਰੇ ਗਏ ਹਨ?
ਤੁਹਾਿੇ ਖਪ੍ਤਾ

ਹਾਂ

ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਤਾ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਹਨ?
ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਿੱ ਸੋ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਨਹੀਂ
ਸਾਲ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਮਿਿੇਟ ਵੀ ਮਦਓ ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਪਤਾ ਦੀ ਿੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਪਰਿਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਿਲ ਿੀਤਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਤਾ
ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਤਾ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਹਨ?
ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਿੱ ਸੋ

ਮਦਨ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਮਿਿੇਟ ਵੀ ਮਦਓ ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਤਾ ਦੀ ਿੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਪਰਿਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਿਲ ਿੀਤਾ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਿੇ ਸਹੋਿਰ (ਭਰਾ, ਭੈਣਾਂ, ਸੌਤੇਲੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸੌਤੇਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ)

2.7 ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਖਵੱ ਚ ਖਰਹਾਇਸ਼ (ਰਖਹਣਾ)
ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਿਾ-ਮਪਓ ਿਾਂ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦਿੱ ਸ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹਨ?

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰਿ ਸਦਿੱ ਸ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਹੜ੍ੇ ਅਧਾਰਾਂ (ਿਾਰਨਾਂ) ‘ਤੇ ਇਿਾਜਤ ਹੈ?
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ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਿਾ (ਖਿਰਤਕਾਂ ਸਿੇਤ) ਵੇਰਵਾ ਖਿਓ

2.8

ਸਹੋਦਰ/ਭੈਣ-ਭਰਾ (ਅਤੇ ਸੌਤੇਲੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸੌਤੇਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਿੇਿਰ ਲਾਗ ਹੋਵੇ) ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ। ਇਹ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। ਿੇ ਲੋ ੜ੍ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ (ਹਰੇਿ
ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ [2.8] ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ)।
ਭੈਣ-ਭਰਾ 1

ਭੈਣ-ਭਰਾ 2

ਭੈਣ-ਭਰਾ 3

ਪਮਰਵਾਰਿ ਨਾਂ:
ਨਾਂ:
ਮਲੂੰਗ:
ਧਰਿ:
ਿੌ ਿੀਅਤ:
ਨਾਗਮਰਿਤਾ:
ਨਸਲ, ਿਾਂ ਿਾਤੀ ਿਾਂ ਗੋਤ:
ਿਨਿ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਮਦਨ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਿਹੀਨਾ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਿੱ ਥੇ ਹਨ?

ਮਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ:
ਿਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ:
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ:

ਹੋਰ ਖਨਰਭਰ ਲੋ ਕ
2.9

ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀ

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਬਾਰੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਮਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੋ। ਇਨਹਾਂ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ
ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:
•

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ

•

ਿਾਸੀਆਂ/ਚਾਚੀਆਂ

•

ਿਾਸੜ੍/ਚਾਚੇ

•

ਿਸੇਰ, ਿਿੇਰ, ਚਚੇਰ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਧੀਨ ਿੋਈ ਹੋਰ ਮਵਅਿਤੀ।
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2.9

ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀ
ਅਖਤਖਰਕਤ ਖਨਰਭਰ 1

ਅਖਤਖਰਕਤ ਖਨਰਭਰ 2

ਅਖਤਖਰਕਤ ਖਨਰਭਰ 3

ਮਦਨ

ਮਦਨ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਿਹੀਨਾ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਪਮਰਵਾਰਿ ਨਾਂ:
ਨਾਂ:
ਮਲੂੰਗ:
ਧਰਿ:
ਿੌ ਿੀਅਤ:
ਨਾਗਮਰਿਤਾ:

ਨਸਲ, ਿਾਂ ਿਾਤੀ ਿਾਂ ਗੋਤ:
ਿਨਿ ਮਿਤੀ:

ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਿੱ ਥੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ:
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਉਂ ਮਨਰਭਰ ਹਨ?
ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਉਹ ਬੁਿੱ ਢੇ ਹਨ, ਮਬਿਾਰ
ਹਨ ਿਾਂ ਅਪਾਹਿ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੱ ਧ ਪ੍ੰ ਖਨਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਇਸ ਪ੍ਰਸਨ ਨੰਬਰ [2.9] ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਸਾਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਿਸਤਿਤ ਕਰੋ) ।
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3.

ਖਸੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਾ ਇਖਤਹਾਸ

3.1

ਰਸਿੀ ਖਸੱ ਖਿਆ ਜਾਂ ਖਸਿਲਾਈ ਿੀ ਖਿਆਿ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਪਿੱ ਧਰ ਤਿ ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ : ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਪਰਾਇਿਰੀ (12 ਸਾਲ ਤਿੱ ਿ ਦੀ ਉਿਰ), ਸੈਿੂੰਡਰੀ (ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਿਰ ਤਿੱ ਿ) ਿਾਂ ਤੀਿਾ ਪਿੱ ਧਰ (ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ)?
ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਸਿਲ ਿਾਂ ਿਾਲਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ।
ਉਸ ਸਿਲ ਿਾਂ ਿਾਲਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਮਿਸ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਸੀ:

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ:

ਉਸ ਸਿਲ ਿਾਂ ਿਾਲਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਮਿਸ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਸੀ:
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ:

ਉਸ ਸਿਲ ਿਾਂ ਿਾਲਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਮਿਸ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਸੀ:
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ:

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਅਸਲ ਪਰਿਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਿਲ ਿੀਤਾ ਹੈ?
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੱ ਧ ਪ੍ੰ ਖਨਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਇਸ ਪ੍ਰਸਨ ਨੰਬਰ [3.1] ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਸਾਿਲ ਕਰੋ)।
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3.2

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਿਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਿਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਨਹਾਂ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਤ
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ।

ਿੂੰ ਪਨੀ ਿਾਂ ਿਾਲਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ:

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਾਲ

ਸਿਾਪਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਿੂੰ ਿ ਦੀ ਮਿਸਿ:

ਿੂੰ ਪਨੀ ਿਾਂ ਿਾਲਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ:

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਿਾਂ: ਿਹੀਨਾ
ਿੂੰ ਿ ਦੀ ਮਿਸਿ:

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬਤ ਮਦਿਾਉਣ ਲਈ ਿੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਾਿਲ ਿੀਤੇ ਹਨ?
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੱ ਧ ਪ੍ੰ ਖਨਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਇਸ ਪ੍ਰਸਨ ਨੰਬਰ [3.2] ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਸਾਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ
ਿਸਤਿਤ ਕਰੋ) ।

4.

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਖਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਕਉਂ ਿੇ ਰਹੇ ਹੋ

4.1

ਪ੍ੰ ਜ ਕਾਰਨਾਂ ਖਵਚੋਂ ਇੱਕ

ਰਮਿਊਿੀ ਿਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਮਿ ਹਰੇਿ ਮਵਅਿਤੀ ਪੂੰ ਿ ਿਾਰਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਅਮਤਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿੋਵੇਂ, ਖਕਹੜ੍ੇ ਅਧਾਰਾਂ (ਕਾਰਨਾਂ) ‘ਤੇ ਅਖਤਆਚਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਰ ਹੋਣ ਿਾ ਿਾਅਵਾ ਕਰਿੇ ਹਨ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੁਿਵੇਂ ਿਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਿਮਲਿੱਿ ਿਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਿਮਸਆਂ ‘ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।
1.ਿਾਤ

2.ਧਰਿ

3.ਿੌ ਿੀਅਤ

4. ਰਾਿਨੀਮਤਿ ਰਾਏ

5. ਮਿਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਾਮਿਿ ਸਿਹ ਦੀ ਸਦਿੱ ਸਤਾ।

ਇਨਹਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅਗਲੇ ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ:
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ਪ੍ੰ ਜ ਕਾਰਨਾਂ ਖਵਚੋਂ ਇੱਕ

ਿੇ ਜਰਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸਤਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ [4.1] ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ।
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4.2

ਿਾਸ ਸਿਾਖਜਕ ਸਿੂਹ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਮਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਿਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਾਮਿਿ ਸਿਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹਾਂ

ਨਾ

ਿੇ 'ਹਾਂ' ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਇਿੱ ਥੇ ਮਲਿੋ।
ਿੇ 'ਨਹੀਂ', ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਿਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਾਮਿਿ ਸਿਹ ਤੋਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਰੀ
ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਾਂਗੇ ਿੋ ਿਾਣਿਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।
4.3

ਕਾਰਨ ਖਕ ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀ ਅੱ ਖਤਆਚਾਰ ਤੋਂ ਖਕਉਂ ਿਰਿੇ ਹਨ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਉਹ ਮਿਉਂ ਅਮਤਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ (ਉਪਰੋਿਤ 4.1 ਮਵਿੱ ਚ) ਤੁਹਾਡੇ
ਿਾਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਿਰੇ ਹਨ। ਿੇਿਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ (ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਪਛਾਣ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸਤਿਤ ਦੇ ਨਾਲ,
ਆਪਣੇ ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ [4.3] ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ).
ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ:
ਉਹ ਿਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿਿੱ ਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱ ਮਤਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਾ ਡਰ ਹੈ:

ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ:
ਉਹ ਿਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿਿੱ ਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱ ਮਤਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਾ ਡਰ ਹੈ:

4.4

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾ ਿਰ ਹੈ

ਮਿਸੇ ਮਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਿ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਇਹ ਿੂੰ ਨਣ ਲਈ ਚੂੰ ਗੇ ਸਬਤ ਹਨ ਮਿ ਿੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਿੋਿਿ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿੱ ਮਿਆ ਲਈ ਅਸਿਰਿੱ ਥ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਿੋਿਿ ‘ਤੇ ਵੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਕਉਂ ਿਾਅਵਾ ਕਰਿੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾ ਖ਼ਤਰਾ/ਜੋਿਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਕਖਸਆਂ
‘ਤੇ ਖਟਕ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।
ਿੈਨੂੰ ਿੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਿਾਂ ਿਾਂਸੀ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ।
ਿੈਨੂੰ ਿੇਰੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਸੇ ਤਸ਼ਿੱ ਦਦ ਿਾਂ ਵਮਹਸ਼ੀ ਿਾਂ ਘਟੀਆ ਸਲਿ ਿਾਂ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਿੈਨੂੰ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਂ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਹਮਥਆਰਬੂੰ ਦ ਟਿਰਾਅ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਨਹੇਵਾਹ ਮਹੂੰ ਸਾ ਿਾਰਨ ਿੇਰੀ ਿਾਨ ਿਾਂ ਮਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਮਵਅਿਤੀਗਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਿਾ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਿਰਿਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਖਕ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾ ਿਾਅਵਾ ਖਕਉਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ
ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ:
ਉਹ ਿਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿਿੱ ਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ :

ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ:
ਉਹ ਿਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿਿੱ ਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ:

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੰ ਖਨਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਆਈਪ੍ੀਓ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਸਤਿਤ ਿੇ ਨਾਲ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੰ ਖਨਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਨ ਨੰਬਰ [4.5]
ਸਾਿਲ ਕਰੋ।
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ਿਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਪ੍ਰਸਨ ਖਜਸਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿੇਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਰਸਨ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਖਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਖਚੱ ਟੇ ਬਕਖਸਆਂ ਖਵੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਖਲਿੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਿਓ।
•

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ।

•

ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਤ ਿਰੋ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਿ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

ਿੇਿਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ (ਆਈਪੀਓ ਪਛਾਣ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ
ਨੂੰਬਰ [4.6] ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ”।
(1) ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿੇ ਤੁਸੀਂ:
•

ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ

•

ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹੋ?

(2) ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ
ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਿਸ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।

(3) ਆਪਣੇ ਅਤੇ (ਿੇ ਉਮਚਤ ਹੋਵੇ) ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਮਵਰੁਿੱ ਧ ਮਿਸੇ ਵੀ ਵੈਰ-ਮਵਰੋਧ ਿਾਂ ਮਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਮਿਸ ਨੇ
ਅਮਿਹਾ ਵੈਰ-ਮਵਰੋਧ ਿਾਂ ਮਵਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ।

(4) ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ ਮਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਮਿਉਂ ਿੀਤਾ।

(5) ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ ਿੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਿਾਂ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦਿੱ ਸ ਅਤੀਤ ਮਵਿੱ ਚ ਅਮਤਆਚਾਰ ਿਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰ
ਨੁਿਸਾਨ ਸਮਹ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹੋ।
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ਿਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਪ੍ਰਸਨ ਖਜਸਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿੇਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ

(6) ਿੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਸੇ ਿਾਸ ਮਵਅਿਤੀ, ਸੂੰ ਗਠਨ ਿਾਂ ਸਿਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੂੰ ਨਾ
ਹੋ ਸਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਿੋਮਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਿੀ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਿੇ ਿੁਝ ਹੋਵ)ੇ ਮਿਸ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ
ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।

(7) ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਿਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਮਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ।

(8) ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਿਵੇਂ ਿੀਤੀ? (ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਏ/ਘੁੂੰ ਿੇ
ਦੇਸ਼)

(9) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਆਉਣ ਿਗਰੋਂ ਹੋਈ ਮਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦਓ ਮਿਸ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਨਰਭਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।

(10) ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੋਈ ਡਰ ਮਲਿੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਦ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਿਰੇ ਹਨ।

(11) ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰਧਾਰਤ ਸੁਰਿੱਮਿਅਤ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਅਸੁਰਿੱਮਿਅਤ ਸੁਰਿੱਮਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਿੂੰ ਨਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹੜ੍ੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਚੂੰ ਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੰ ਖਨਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਆਈਪ੍ੀਓ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਸਤਿਤ ਿੇ ਨਾਲ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੰ ਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਨ ਨੰਬਰ
[4.6] ਨੂੰ ਸਾਿਲ ਕਰੋ।

5.

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ)
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5.1

ਘਟਨਾਵਾਂ ਿੀ ਖਰਪ੍ੋਰਖਟੰ ਗ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਅਮਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅਮਧਿਾਰੀਆਂ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱ ਮਸਆ ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਲਿੋ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਮਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਮਸਆ ਸੀ?
ਅਮਧਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹੜ੍ੀਆਂ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਿੀਤੀਆਂ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ ਿੋ ਇਸ ਿਾਿਲੇ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਿੇ 'ਨਹੀਂ', ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਉਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ।
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5.2

ਅਪ੍ਰਾਧ ਿੀ ਸਜ਼ਾ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਦੇ ਵੀ ਖਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਅਪਰਾਧ ਿੀਤਾ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟਿ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ

ਹਾਂ

ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲਿੋ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਹੜ੍ਾ ਦੇਸ਼: ___________________

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ। ਹਰੇਿ ਿੁਰਿ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਭਰੋ ਉਨਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਰੇ ਿੁਰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ ਮਿਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ
ਸੀ (ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਗਆ), ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂ ਿੁਆਿ ਿੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰਾਧ 1
ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਹੜ੍ੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਿਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ?

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਮਬਤ ਹੋਏ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਹਰਾਸਤ (ਿੇਲ) ਦੀ ਸਜਾ ਿਿੱ ਟੀ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਅਤੇ ਸਿਾਪਤੀ/ਮਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ
ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ।

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਜਾ ਤੋਂ ਮਰਹਾਈ ਦੀ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ A

ਮਿਤੀ:

ਅਪ੍ਰਾਧ 2
ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਹੜ੍ੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਿਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ?
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਮਬਤ ਹੋਏ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਹਰਾਸਤ (ਿੇਲ) ਦੀ ਸਜਾ ਿਿੱ ਟੀ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਅਤੇ ਸਿਾਪਤੀ/ਮਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ
ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ।

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਸਜਾ ਤੋਂ ਮਰਹਾਈ ਦੀ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਿਤੀ:
ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੰ ਖਨਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਆਪ੍ਣੇ ਆਈਪ੍ੀਓ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਸਤਿਤ ਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਨ ਨੰਬਰ [5.2] ਨੂੰ ਸਾਿਲ ਕਰੋ)।
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6.

ਵੀਜ਼ਾ, ਖਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

6.1

ਤੁਹਾਿੀ ਯਾਤਰਾ ਿਾ ਇਖਤਹਾਸ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਹੈ ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ।

6.2

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਿੇ ਖਨਰਭਰ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਯਾਤਰੀ ਿਾ ਇਖਤਹਾਸ

ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁ ਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ।

6.3

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨੇ ਿਦੇ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ।

6.4

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਕਾਰਨ ਿੱ ਸੋ ਖਕ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਕਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱ ਤੀ

ਿੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ, ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਧਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ
ਮਦਿੱ ਤੀ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਮਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱ ਤੀ।

6.5

ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨੇ ਿਦੇ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਧਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਿਰਵਾਇਆ
ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ
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ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਮਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰੋ। ਿੇਿਰ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ (ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸਤਿਤ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ [6.5] ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ)।
ਖਵਅਕਤੀ 1
ਉਸ ਮਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਸ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ
ਮਗਆ:
ਿਗਹਾ ਮਿਿੱ ਥੇ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ:
ਮਿਤੀ ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਿੁਿੱ ਿਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਿਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਿਤੀ ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਿੁਿੱ ਿਣ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਮਿਤੀ ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਿੁਿੱ ਿਣ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਿਾਵੇਗਾ):
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰਬਰ:
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਿੱ ਥੇ ਹੈ?
ਖਵਅਕਤੀ 2
ਉਸ ਮਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਸ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ
ਮਗਆ:
ਿਗਹਾ ਮਿਿੱ ਥੇ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ:

ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰਬਰ:
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਿੱ ਥੇ ਹੈ?
ਖਵਅਕਤੀ 3
ਉਸ ਮਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਸ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ
ਮਗਆ:
ਿਗਹਾ ਮਿਿੱ ਥੇ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ:

ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰਬਰ:
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਿੱ ਥੇ ਹੈ?
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6.6

ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪ੍ਰਖਿਟ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਸਿੇਤ ਮਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਿਾਣ ਲਈ ਵੀਜਾ ਿਾਂ ਵਰਿ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜੀ
ਮਦਿੱ ਤੀ ਸੀ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ 'ਹਾਂ' ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ, ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਨੇ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਮਿਿੱ ਥੇ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱ ਤੀ?

6.7

ਯਾਤਰਾ, ਿਾਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪ੍ਰਖਿਟ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਸਿੇਤ ਮਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਦੇ ਯਾਤਰਾ ਿਾਂ ਦਾਿਲ ਵੀਜਾ ਿਾਂ
ਵਰਿ ਪਰਮਿਟ ਮਲਆ ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਟਿ ਲਗਾਓ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਿਦੋਂ, ਮਿਿੱ ਥੇ ਅਤੇ ਮਿਸਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ ਨੂੰ , ਇਹ ਮਿੂੰ ਨਾ ਮਚਰ ਰਮਹੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਮਿਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ)
ਅਤੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਿੇਤ ਪਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ।

6.8

ਿੇਸ਼ ਛੱ ਿਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਸਤਾਵੇਜ਼

ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ, ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਹੜ੍ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਰਤੇ?
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ਿੇਸ਼ ਛੱ ਿਣ ਿੀ ਖਿਤੀ

6.9

ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ, ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹੜ੍ੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ :
•

ਆਪਣਾ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਛਿੱ ਮਡਆ? ਿਾਂ

•

ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛਿੱ ਮਡਆ?
ਮਦਨ

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

6.10 ਆਇਰਲੈਂ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਿੀ ਖਿਤੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ, ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਹੜ੍ੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਪਹੁੂੰ ਚੇ?
ਮਦਨ

7.

ਿਹੀਨਾ

ਸਾਲ

ਰਖਹਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਿੇ, ਅਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਿਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਰਮਿਊਿੀ ਦਰਿੇ ਿਾਂ ਸਹਾਇਿ
ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੇ ਹਿੱ ਿਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਰ ਵੀ ਿੂੰ ਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਾਰਨਾਂ (ਅਧਾਰਾਂ) ਿਰਿੇ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਸਾਰੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਨਾ ਿਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ।
ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟ ਮਰਿੇਨ ਯੁਨਾਈਟ ਿੂੰ ਤਰੀ ਦੀ ਤਰਿੋਂ ਇਸ ਿਾਿਲੇ ਦਾ ਿੁਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਮਰਵਾਰਿ ਅਤੇ ਮਨੈੱਿੀ ਸਮਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਨਿੀ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰਿ ਮਜੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ਸਮਤਿਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਧਿਾਰ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਨਗੇ।
ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟ ਮਰਿੇਨ ਯੁਨਾਈਟ ਹੇਠ ਮਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੇਗੀ:
•

ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦੀ ਮਿਸਿ, ਿੇ ਿੋਈ ਹੈ

•

ਿਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਵਚਾਰ (ਮਿਵੇਂ ਮਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਾਿਲੇ )

•

ਅਪਰਾਮਧਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਿੇਤ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਰਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ (ਮਵਵਹਾਰ)

•

ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਰਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ, ਮਿਿੱ ਥੇ ਢੁਿਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਮਧਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਿੇਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ

•

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਅਤੇ ਿਨਤਿ ਆਰਡਰ (ਪਬਮਲਿ ਮਵਿੱ ਚ ਆਿ ਮਵਵਹਾਰ)

•

ਹੋਰ ਿੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਿੋ ਰਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ (ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਚੀ) ਨੂੰ ਪਰਭਾਮਵਤ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਿੂੰ ਤਰੀ ‘ਖਰਿਾਉਲਿੈਂਟ’ ਦੇ ਿੁਿੱ ਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ ਿਰਨਗੇ। ਮਰਮਿਉਲਿੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਮਿਿੱ ਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱ ਮਤਆਚਾਰ ਿਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰ
ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਵੀ ਇਸ ਿੁਿੱ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਆਪਣੀ ਮਚੂੰ ਤਾ ਪਰਗਟ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਿੂੰ ਤਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਣਗੇ। ਿਾਸ ਤੌਰ
'ਤੇ, ਿੂੰ ਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਣਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਲਿ ਿਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਿੀਤੇ ਮਿਸੇ ਵੀ ਡਰ
‘ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਣਗੇ।
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7.1

Punjabi

ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਹਣ ਿੀ ਆਖਗਆ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਤੁਹਾਨੂੰ , ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ), ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ
ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਿਉਂ ਮਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਿਰ ਮਦਿੱ ਤਾ ਮਗਆ ਹੈ?

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧ ਿਗਹਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ (ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ [7.1], ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਸਤਿਤ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ)।

7.2

ਿੂਸਰੇ ਕਾਰਨ ਖਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੂਲ ਿੇਸ ਜਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਖਵੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਰਿੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਤਿੱ ਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿੁਿੱ ਮਦਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੀ ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਰਨ ਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ
ਹਨ? ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਢੁਿਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮਵਆਮਿਆ ਿਰੋ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧ ਿਗਹਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ (ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ (7.2), ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰਬਰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਿਤ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ)।
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8.

ਿਾਕਟਰੀ ਸਿੱ ਖਸਆਵਾਂ

8.1

ਗੰ ਭੀਰ ਿਾਕਟਰੀ ਸਿੱ ਖਸਆਵਾਂ

ਆਪਣੀ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਡਾਿਟਰੀ ਸਿਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਰਦੇ
ਹੋ ਿਾਂ ਮਿੂੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਡਾਿਟਰੀ ਸਿਿੱ ਮਸਆ ਦੀ ਮਿਸਿ ਦਾ ਸਬਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਹ
ਸਬਤ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸੇ ਿਾਨਮਸਿ ਮਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ, ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ,
ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

9.

ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰਖਵਊ (ਧਾਰਾ 35 ਇੰਟਰਖਵਊ)

ਸੈਿਸ਼ਨ 35 ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਿਉਂ ਮਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਿਰਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਝ
ਤਿਰਮਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨਾ ਿੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਿਮਹਲਾ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊਅਰ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਿਦੇਹ ਹੋ
ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਿਮਹਲਾ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊਅਰ, ਿਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਿੀਹ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਿੋਮਸ਼ਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ।
9.1

ਇੰਟਰਖਵਊਅਰ ਅਤੇ ਿੁਭਾਸੀਆ

ਿੀ ਮਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਲਏ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ ਤਰਿੀਹ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਬਿਸੇ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਚੁਣੋ।
ਹਾਂ, ਿੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨਾ ਪਸੂੰ ਦ ਿਰਾਂਗਾ/ਗੀ

ਹਾਂ, ਿੈਂ ਿਮਹਲਾ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨਾ ਪਸੂੰ ਦ ਿਰਾਂਗਾ/ਗੀ
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9.2

ਖਵਸੇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਿਿੱ ਮਸਆ ਿਾਂ ਅਪਾਹਿਤਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦਫਤਰ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ

ਹਾਂ

ਲਈ ਮਿਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਲਤਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9.3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਮਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਹੜ੍ੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹੜ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ?
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਹੜ੍ੀਆਂ ਹਨ।

ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਮਵਿੱ ਚ ਮਿੂੰ ਨੇ ਤਜਰਬੇਿਾਰ ਹੋ।

10.

ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸਿਰਥਨ ਲਈ ਿਸਤਾਵੇਜ਼

ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿੋ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀ ਲਈ ਢੁਿਵੇਂ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ:
•

ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ

•

ਰਾਿ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ।

ਿੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।
ਕਾਰਿ ਜੋ ਤੁਹਾਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਰੱ ਿਿੇ ਹਨ
•

ਪਾਸਪੋਰਟ

•

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਿਾਰਡ

•

ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ

•

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ।
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ਸਰਟੀਖਿਕੇਟ ਅਤੇ ਖਰਕਾਰਿ
•

ਿਨਿ

•

ਿੌਤ, ਮਵਆਹ ਿਾਂ ਮਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਰਟੀਮਿਿੇਟ

•

ਸਿਲ ਦੇ ਮਰਿਾਰਡ

•

ਮਵਮਦਅਿ ਸਰਟੀਮਿਿੇਟ।

ਿੈਂਬਰਖਸ਼ਪ੍
ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿੱ ਤਰ ਮਵਹਾਰ ਿਾਂ ਸਦਿੱ ਸਤਾ ਿਾਰਡ ਮਿਵੇਂ ਮਿ:
•

ਰਾਿਨੀਮਤਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਾਂ ਸਿਹ

•

ਯਨੀਅਨਾਂ ਿਾਂ ਿਲਿੱਬ

•

ਹੋਰ ਸਿਹ।

ਪ੍ੁਖਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ੱ ਤਰ-ਖਵਹਾਰ
•

ਮਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਪੁਮਲਸ ਅਮਧਿਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱ ਤਰ-ਮਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰੂੰ ਟ

ਿੈਿੀਕਲ ਪ੍ੱ ਤਰ-ਖਵਹਾਰ
•

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱ ਤਰ-ਮਵਹਾਰ (ਇਹ ਪਿੱ ਤਰ ਿਾਂ ਡਾਿਟਰੀ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ)

•

ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਿੈਡੀਿਲ ਮਰਪੋਰਟਾਂ।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਤਾਵੇਜ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਿੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਿਵੇਂ ਮਿ:
•

ਿੋਨ ਿਾਂ ਬੈਂਿ ਮਰਿਾਰਡ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਛਲੇ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਮਤਹਾਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ।

ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਬੰ ਖਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੋ
ਮਿਵੇਂ ਮਿ ਅਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦਾ
ਬੈਿਅਪ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਮਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਭੇਿੋ।
ਇਸ ਮਵਚ ਡਾਿਟਰੀ ਸਬਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰੀ ਸਬਤਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਬਨਾਂ ਦੇਰ ਿੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ
ਅਤੇ ਮਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਤ ਆਈਪੀਓ ਮਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿੋ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਿਸਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 'ਤੇ ਮਿੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਮਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱ ਧ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਖਵਊ ਿੀ ਖਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਖਤੰ ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਿਨ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਇਿੱ ਿ ਸਚੀ ਬਣਾਓ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਸਨ ਆਈਿੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਂ ਸਾਿਲ ਕਰਨਾ ਯਾਿ ਰੱ ਿੋ।
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10.1 ਕੀ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਮਟਿ ਲਗਾਓ।
ਿੇ ‘ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਮਲਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ।
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਬਣਾਓ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਮਲਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ। ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਾਧ ਪੂੰ ਨੇ ਸ਼ਾਿਲ
ਿਰੋ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ ਮਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
1.

ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੀ ਹੈ।

2.

ਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਿਤੀਗਤ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ।

3.

ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼
ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਮਿਵੇਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ

4.

ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਸ ਮਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਮਲਮਿਆ ਮਗਆ ਹੈ।

ਹਨ।

11.

ਿਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਖਟਸ

ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਮਵਸ ਮਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦਿਤਰ (ਆਈਪੀਓ) ਮਨਆਂ ਮਵਭਾਗ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ
ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੈੱਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਿੇਗਾ। ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਐਿਟ 2015 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਮਭਆਸਿ ਿਦਿ
ਚੁਿੱ ਿਣ ਲਈ ਿਿਬਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਮਿ ਅਸੀਂ ਮਬਨੈਿਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਿੀਏ। ਅਸੀਂ ਈਯ ਿਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਿ ਸ਼ਨ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਐਿਟ,
2018 ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨਆਂ ਮਵਭਾਗ ਨੂੰ ਮਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਮਚਤ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਰਫ ਹੋਰ ਿਨਜਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਿਰਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਾ ਆਈਪੀਓ ਿਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੋਮਟਸ (ਆਈਪੀਓ (ਪੀਪੀ) 52) ਨੂੰ ਇਿੱ ਥੇ ਆਈਪੀਓ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ
ਹੋ: www.ipo.gov.ie.
ਤੁਸੀਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਮਲੂੰਿ ‘ਤੇ ਮਨਆਂ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਪਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ : www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.
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12.

ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

12.1 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਆਪ੍ ਪ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਬਿਸੇ ‘ਤੇ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਮਟਿ ਲਗਾਓ।
ਿੇ 'ਨਹੀਂ', ਤਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸਨੇ ਿੀਤੀ? (ਮਿਸ ਮਵਅਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਮਰਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰ
ਸਿਦਾ ਹੈ।)
ਨਾਂ:
ਪਤਾ:

ਮਬਨੈਿਾਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧ:
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਿ ਮਬਨੈਿਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਮਿਉਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ।

13.

ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਿਾਇੰਿੇ ਿਾ ਖਬਆਨ ਅਤੇ ਿਸਤਿਤ

13.1 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਖਨਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ
ਿੈਂ ਐਲਾਨ ਿਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਿੈਂ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਬਨੈਿਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਹੈ।
ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਮਨਧੀ ਦੇ ਦਸਤਿਤ:

ਮਿਤੀ:
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14. ਖਬਨੈਕਾਰ ਿੇ ਖਬਆਨ ਅਤੇ ਿਸਤਿਤ
14.1
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਢੁਿਵੇਂ ਬਾਿਸ ‘ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਮਲਿਿੇ ਦਸਤਿਤ ਿਰੋ।
ਿੈਂ ਸਿੱ ਿਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:
•

ਿੈਂ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਰਭਰ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਤਰਿੋਂ ਪਰਾ ਿਰ ਮਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ

•

ਿੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨਰਭਰ ਮਵਅਿਤੀ ਇਸ ਅਰਜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।

ਹਾਂ
ਨਹੀਂ

ਿੈਂ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਮਬੂੰ ਦ 11 ਮਵਿੱ ਚ ਆਈਪੀਓ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਨੋ ਮਟਸ ਨੂੰ ਪਮੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਿਰ ਮਲਆ ਹੈ।

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨਰਭਰ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਤਰਿੋਂ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਿੋ ਆਇਮਰਸ਼ ਦੇ
ਨਾਗਮਰਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੇਰੇ ਮਨਰਭਰ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਿੋ:
•

ਿਦੋਂ ਿੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਮਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ

•

ਿਦੋਂ ਿੈਂ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ

•

ਉਹ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਿੈਂ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵਿੱ ਚ ਹਨ।

ਹਾਂ
ਨਹੀਂ

ਿੈਂ ਿਾਣਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਮਿਹੜ੍ੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਿੈਂ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਿਾਿਮਲਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਿੇ
ਿੋਈ ਮਬਨੈਿਾਰ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਮਧਤ ਹੈ ਿਾਂ ਮਿਿੱ ਥੇ ਿਾਿਲਾ ਮਿਸੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੇਰਾ ਨਾਲ ਿੁਮੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਂ
ਨਹੀਂ

ਿੈਂ ਵਾਅਦਾ ਿਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸੂੰ ਪਰਨ, ਸਿੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
►ਮਬਨੈਿਾਰ ਦੇ ਦਸਤਿਤ:

►ਮਿਤੀ:

►ਮਬਨੈਿਾਰ ਦਾ ਮਪਰੂੰ ਟ ਨਾਂ:

►ਮਿਤੀ:
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ਖਸਰਫ਼ ਿਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
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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