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 ( IPO 1به دفترچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین المللی ) 1ضمیمه 

 

 دسترسی به بازار کار حقوق و تعهدات شما در فرآیند حفاظت بین المللی  - 8بخش 

 

 

اروپا  هیاتحاد رشیپذ  طیبه دستورالعمل شرا رلندیبا انتخاب ا یالملل نیب  تیحما انیمتقاض یبه بازار کار برا یدسترس

(2013/33/EU تسه )شده است. لی 

 

را زمانی می دهد که ر به بازار کار  موث یدستورالعمل اجازه دسترس نیا جهیدر نت رلندیشده توسط ا  بی مقررات تصو

 باشد.  ماه ارائه نشده  6در مدت  یالملل نیدر مورد برنامه حفاظت ب  یا هیاول هیتوص چیه

 

 یدرخواست حفاظت خود به بازار کار دسترس میتسل خیممکن است شش ماه از تار یالملل نیب  تیحما یمتقاض کی

کرده   یروند همکار نینکرده باشد و اگر با ا افتیدر  یالملل نیاز دفتر حفاظت ب هیاول هیداشته باشد ، اگر هنوز توص

 باشد.

 

  استخدامر درخواست کنند، که هم کسب اجازه از بازار کا یبرا یدادگستر ریممکن است از وز طیواجد شرا انیمتقاض

  هیاول میماه تصم 5  یخود ط یالملل نیکه در مورد درخواست حفاظت ب  یسازد. متقاض یرا مجاز م شغل آزادو هم 

مجوز، در   نیا یمجوز کند. در صورت اعطا استبه بازار کار درخو یدسترس یتواند برا  ینکرده است، م افتیدر

گذرد واجد  یخود م یالملل نیماه از زمان ارائه درخواست حفاظت ب 6که  یخیهمچنان در تار یکه متقاض یصورت

 . دیآ یباشد، به اجرا در م طیشرا

 

 یدادگستر ری( است، از طرف وزISDاز ارائه خدمات مهاجرت )  ی( که بخشLMAUبه بازار کار ) یواحد دسترس

که   یشود و تا زمان ی ماه اعطا م 12به مدت  طیواجد شرا انیمجوز به متقاض نیکند. ا یم یدگیبه درخواست ها رس

 است.  دیتمد قابلدر مورد درخواست حفاظت از دارنده آن گرفته نشود ،  یینها  میتصم

 

 An Garda، یو عموم  یخدمات ملک  یاستثنا به دارند، یدسترس یشغل یبه تمام بخشها طیواجد شرا انیمتقاض

Síochána  )رلندیا یدفاع  یروهایو ن )پلیس . 

 

:  دیمراجعه کن رلندیو مهاجرت ا تی خدمات تابع تیلطفاً به وب سا شتریاطالعات ب یبرا

access-market-http://www.inis.gov.ie/fa/INIS/Pages/labour 

 

، ممکن است مطابق  یالملل نیاز اطالعات ارائه شده به منظور درخواست حفاظت ب یکه برخ دیشته باشلطفاً توجه دا

 یادارات دولت ریبه بازار کار، به اداره خدمات مهاجرت و سا یبه درخواست مجوز دسترس  یدگیقانون، به منظور رس

 فاش شود.

http://www.inis.gov.ie/fa/INIS/Pages/labour-market-access

