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ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਰਿਨੈਕਾਿਾਾਂ 

ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਰਤਕਾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਰਿੱਚ ਭਿਨਾ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਨ ਤੋਂ 

ਪਰਿਲਾਾਂ ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ ਰਿਚੱ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੋ 



 



i 

 

ਇਸ ਪਸੁਰਤਕਾ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ 
 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਤਿਕਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿ ੇਪਰਿੀਤਕਤਰਆ ਲਈ ਪਰਤਕਤਰਆ ਾਂ 

ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਇਹ  ੀ ਤ ਆਤਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਅਤਿਕਾਰ ਅਿੇ ਕਰਿਿੱ  ਕੀ 

ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਰਜ਼ੀ, ਪਰੀਤਿਆ ਅਿੇ ਸੁਝਾ / ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ 

ਪੁਸਤਿਕਾ ਦ ਜੀਆਂ ਭ ਤਮਕਾ ਾਂ ਿੇ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਮਿੱਤਿਪੂਿਣ ਨੋਟ 
 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਤਿਕਾ ਰਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂ ਇਸ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਦੇਿ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੇ

ਪਰਤਕਤਰਆ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਅਰਜ਼ੀ, ਪਰੀਤਿਆ ਅਿੇ ਸੁਝਾ / ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਤਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ ਉਹ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ਤਜਸਨ ੰ  ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਅਿੇ 

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਜਸਨ ੰ  ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹਿੁ 

ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਿਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪੜੋ੍ ਅਿੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਸੁਝਾ  ਲਓ ਿਾਂ 

ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤ ਿੱਚ ਹੋ ੋ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ (IPO) 

ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿੇ  ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਸਿੱਟੇ ਲਈ ਪਰਿੀਕ ਲ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨਿੀਜੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਤਮਲਣ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਿ ੇ ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ 2015 (2015 ਐਕਟ) ਅਿ ੇਉਸ 

ਐਕਟ ਿਤਹਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਕੁਮਾਂ ਅਿੇ ਤਨਯਮਾਂ ਿਤਹਿ ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਿੁਸੀ ਂਇਸ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਿਿੱਕ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੀਆਂ 

ਸਾਈਟਾਂ ਿੇ ਪ ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.inis.gov.ie ਅਿੇ www.ipo.gov.ie.. 

 

ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਕੇ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਨਹੀ ਂਹੈ ਅਿੇ 

ਇਹ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤ ਆਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  2015 

ਐਕਟ ਅਿੇ ਇਸ ਦੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿ ੇਪਰਭਾ  ਪੈਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੋ ੇ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰੇਕ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਿੱਚ 

ਹੋਣ  ਾਲੀ ਕੋਈ  ੀ ਗਲਿੀ ਜਾਂ ਿਰੁਿੱਟੀ ਲਈ ਕੋਈ  ੀ ਤਜੰਮੇ ਾਰੀ ਨਹੀ ਂਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਸ ਪੁਸਿਕ ਤ ਿੱਚ 

ਤਕਸੇ  ੀ ਚੀਜ਼ ਨ ੰ  ਤਨਆਂ ਅਿੇ ਬਰਾਬਰਿਾ ਬਾਰੇ ਮੰਿਰੀ ('ਮੰਿਰੀ') ਜਾਂ ਤਕਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ, ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ ਦੇ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਿ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਿੇ ਗਏ ਤਕਸੇ  ੀ ਤਨਯਮ ਿੋਂ ਪਰ੍ੇ, ਤਕਸੇ 

 ੀ ਬੰਿਨਕਾਰੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ  ਾਅਦੇ  ਜੋਂ ਨਹੀ ਂਤਲਆ ਜਾਂਦਾ। 
 
 
 
 
 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ 

ਆਇਤਰਸ਼ ਨੈਚਰੁਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਿੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਤ ਸ  
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ਸਮੱਗ੍ਿੀ 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸਿੁੱਰਿਆ ਕੀ ਿੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
 

1.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਕੀ ਹੈ? 

1.2 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

1.3 ਕੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰ ੇਤ ਅਕਿੀਗਿ ਹਾਲਾਿਾਂ ਤ ਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰ ਾਈ ਹ?ੈ 

1.4 ਮੈਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

1.5 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? 

1.6 ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਕੀ ਹੈ ਅਿ ੇਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਕ ੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? 

1.7 ਪਤਰ ਾਰ ਪੁਨਰਤਮਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 
 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਲਾਭਕਾਿੀ ਸ਼ਿਦ 
 

2.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ (IPO) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 

2.2 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਪੀਲਜ਼ ਤਟਰਤਬਊਨਲ (IPAT) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 

2.3 ਮੰਿਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? 

2.4 ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਕਸ ਨ ੰ  ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

2.5 ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

2.6 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੋਤਿਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 

2.7 ਰੀਫਾਊਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 

2.8 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਤ ਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ? 

2.9 EURODAC ਕੀ ਹ?ੈ 

2.10 ਸਿਾਰਨ ਯਾਿਰਾ ਿੇਿਰ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹ?ੈ 
 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਰਕਰਿਆ 
 

3.1 ਮੈਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦੰਦਾ ਹਾਂ? 

3.2 ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਆਰੰਤਭਕ ਸਟੈਪ ਤਕਹੜ ੇਹਨ? 

3.3 ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਤਕ ੇਂ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ? 

3.4 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਪਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਇਿੱਕ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਤਲਆ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਹਰੋ 

ਅਰਜ਼ੀ (ਤਨਰੰਿਰ ਅਰਜ਼ੀ) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

3.5 ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ 

3.6 ਕੀ ਮੇਰੇ ਤਫੰਗਰਤਪਰੰਟ ਅਿ ੇਦ ਜੀ ਬਾਇਓਮੀਤਟਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ? 

3.7 ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿ ੇਤਲਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਮਲੇਗੀ? 

3.8 ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦੰਦਾ ਹਾਂ? 

3.9 ਇਿੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ (TRC) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਿ ੇਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਮਲੇਗਾ? 

3.10 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਪੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ? 

3.11 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਾਂ ਕੀ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

3.12 ਉਹ ਤਕਹੜੀਆਂ ਸ ਰਿਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜਨ੍ਾਂ ਿਤਹਿ ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

3.13 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਿ ੇਆਸ਼ਤਰਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੋ ?ੇ 

3.14 ਮੈਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਤਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

3.15 ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

 



iv 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਇੰਟਿਰਿਊ ਅਤ ੇਪਰੀਰਿਆ 

 

4.1 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ ਕੀ ਆਸ ਰਿੱਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

4.2 ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲਈ ਤਕਸੇ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਤਲਆ ਸਕਦਾ 

ਹਾਂ? 

4.3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹ ੋਸਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ ਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ 

ਜਾ ਾਂ? 

4.4 ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹ ੈਅਿੇ ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਿੀਜ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ? 

4.5 ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਇੰਟਰਤ ਊ ਸਮੇਿ ਮੁਿੱਿ, ਜਾਂਚ ਪਰਤਕਤਰਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ 

4.6 ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ  ਾਪਰਦਾ ਹੈ? 

4.7 ਮੇਰੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਭਾਤ ਿ ਨਿੀਜ ੇਕੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ? 

4.8 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  6 ਮਹੀਤਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਪਰਾਪਿ ਨਹੀ ਂ

ਹੁੰਦਾ? 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਪੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ 

 

5.1 ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਮੈਨ ੰ  ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਿ ੇਦ ਜ ੇਪਰਸਿਾ ਾਂ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਲਈ 

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹ?ੈ 

5.2 ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਤਕ ੇਂ ਕਰਾਂ? 

5.3 ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਹਨ? 

5.4 ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤਿਕਾਰ ਹ?ੈ 

5.5 ਤਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਿੇ ਸੁਣ ਾਈ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ? 

5.6 ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਪਰਤਕਤਰਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਦਿਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

 

6.1 ਮੇਰੇ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਨ ੰ  ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਤੁਿਾਡੇ ਅਰਿਕਾਿ ਜੇਕਿ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਰਦੱਤੀ ਗ੍ਈ ਿੋਿੇ 

 

7.1 ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 
 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਅਰਿਕਾਿ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ 

 

8.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਮੇਰ ੇਤਕਹੜ ੇਅਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦ ੇਹਨ? 

8.2 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਮੇਰ ੇਤਕਹੜ ੇਫਰਜ਼ ਹੁੰਦ ੇਹਨ? 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਇਕੱਲੇ ਿਚੱ ੇ

 

9.1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਇਕਿੱਲੇ ਬਿੱਚ ੇ ਜੋਂ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 

9.2 ਕੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਹੈ ਜੇਕਰ TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰ ੇਲਈ ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਅਰਜ਼ੀ ਤਦੰਦੀ ਹ?ੈ 

9.3 ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਬੋਰਡ (LAB) ਲਈ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਰਫੈ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਹੜੀ ਤ ਿੀ ਹੈ? 

 



v 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਈਯੂ ਡਿਰਲਨ ਿੈਗੂ੍ਲੇਸ਼ਨ 

 

10.1 ਈਯ  ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹ?ੈ 
 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਸਿੈਇਛੱੁਕ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਰਿਕਲਪ 

 

11.1 ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦਸ਼ੇ/ ਆਦਿਨ ਤਨ ਾਸ ਦੇ ਤਪਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ ੈਇਿੱਛੁਕ  ਾਪਸੀ ਦਾ ਤ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 
 
 

ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਿੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ 

 

12.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਥਤਮਕਿਾ ਲਈ ਕੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? 

 

12.2 ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਸਿੀਰਕਰਤੀ 

 

13.1 ਮੈਂ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਲਈ ਤਕ ੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? 

13.2 ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਲਈ ਤਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਤਚਿੱਿ ਉਤਚਿ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ 

13.3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ   ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ੍ਾਂ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

13.4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

13.5 ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਨਾਹੀ ਦੀ "’ਸਮੀਤਿਆ"  ਤਕ ੇਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

13.6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ  IPO ਿੋਂ  IPAT ਲਈ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਸੁਝਾ  ਲਈ 

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 

13.7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੀਤਿਆ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨ ੰ  ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 1 

ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਕੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ 

ਕਿਾਾਂ? 
 
 

1.1 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਕੀ ਿੈ? 
 

1.1.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ 2015 ਦਆੁਰਾ ਕ ਰ ਕੀਿੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮ 

ਹਨ ਤਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਅਿੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ। 
 

ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ ਦਿਜਾ 
 

1.1.2 ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ  ਜੋਂ ਪਤਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਉਹ ਤ ਅਕਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋਇਨ੍ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਣ ਸਿਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਿਤਹਿ ਆਉਦਂਾ ਹੋ ੇ: 
 

(i) ਜਾਿ, 

(ii) ਿਰਮ, 

(iii) ਕੌਮੀਅਿ, 

(iv) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਜਾਂ 

(v) ਇਿੱਕ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਤਜਕ  ਰਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਸ਼ਿੱਪ, 
 

ਕੌਮੀਅਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ੇ ਅਿੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ ਅਤਜਹੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਲੈਣ ਦਾ ਇਛੁਿੱਕ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਰਾਜ਼ਰਤਹਿ ਤ ਅਕਿੀ, ਜੋ ਉਿੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ 

ਤਪਛਲੇ ਆਦਿਨ ਤਨ ਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਰਤਹਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤ ਿੱਚ  ਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ੇ ਜਾਂ, 

ਅਤਜਹੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾ ਰਿੱਿਦਾ ਹੋ ੇ। 
 

ਸਿਾਇਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਦਿਜਾ 
 

1.1.3 ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤ ਸ਼ ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਚਿ  ਅਿਾਰ ਹੋਣ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਗੰਭੀਰ ਜ਼ੋਤਿਮ ਿੋਂ ਪੀਤੜਿ ਹੋਣ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਿਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ /ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਿਨ ਤਨ ਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 

2.5.1 ਨ ੰ  ਦੇਿੋ। 
 
 

1.2 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ? 
 

1.2.1 ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀ ਤਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ  ਿੱਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਜੋ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਿੇ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 

(a) ਆਪਣੇ ਆਿਾਰ ਿੇ 
 

(b) ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਤ ਅਕਿੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਤਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੋ ੇ ਅਿੇ ਤਜਸ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਿੇ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਉਹ ਤਜੰਮੇ ਾਰੀ ਲੈ ਤਰਹਾ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋ ੇ। 
 

1.2.2 ਇਹ ਪੈਿਾ 1.2.1 ਤ ਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ 

(a) ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੇਿੋ ਪੈਿਾ 3.3), ਜਾਂ 



2 

 

(b) ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਤਨਰੰਿਰ ਅਰਜ਼ੀ, ਮੰਿਰੀ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਨਾਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਦੇਿੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 

3.4)। 
 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਤਨਰਭਰ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਬਿੱਤਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.13  ੀ ਦੇਿੋ। 
 
 

1.3 ਕੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮੇਿੇ ਰਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਿਾਲਾਤਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸਿੀ 

ਕਾਿਿਾਈ ਿੈ? 
 

1.3.1 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਕੇ ਲ ਿਦ ਹੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮ ਲ 

ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼/ ਕੌਮੀਅਿ ਦੇ ਦੇਸ਼  ਾਪਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ੋ। 
 

1.3.2 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਿਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ www.inis.gov.ie ਨ ੰ  ਦੇਿੋ। 
 
 

1.4 ਮੈਨੰੂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਰਕੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ? 
 

1.4.1 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਮੰਿਰੀ ਕੋਲ ਆਪ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਹ ਾਈ ਅਿੱਡੇ ਿੇ ਜਾਂ ਸਮੰੁਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਿੇ ਤਜਿੱਥੇ ਿੁਸੀ ਂਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ (ਸਟੇਟ ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ 

ਿੋਂ ਬਾਅਦ), 
 

International Protection Office, 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2. 

D02 ND99 
 
 

1.5 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਮੇਿੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਿੇਗ੍ਾ? 
 

1.5.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, ਿੁਸੀ ਂਬੇਨਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਕ ਮੰਿਰੀ ਤ ਚਾਰ ਕਰੇ ਤਕ 

ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। 
 

1.5.2 ਇਿੱਕ ਇਕਿੱਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਭਾਗ  ਜੋਂ, ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਿੌਰ ਿ ੇ

ਉਨ੍ਾਂ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਜਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ ਤ ਿੱਚ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ  ਜੋਂ ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਰਸ਼ ਨੈਚਰੁਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਿ ੇ

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਤ ਸ ਦਾ ਤਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਆਪ  ੀ ਤਨਆਂ ਅਿੇ ਬਰਾਬਰਿਾ ਤ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। IPO 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ ਜੇ ਤ ਅਕਿੀ  ੀ ਇਸ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
 

1.6 ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਾਾਂ? 
 

1.6.1 ਜੇਕਰ IPO ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਤਫਰ 

ਤ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 

ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਜਾਂ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ)। ਇਸ ਕਮੰ ਨ ੰ  

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ ਤ ਿੱਚ  ੀ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਦੇ ਉਤਚਿੱਿ 

ਭਾਗ ਤ ਿੱਚ ਸੰਬੰਤਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਿਾਂ ਤ ਿੱਚ ਤਕਸੇ  ੀ ਬਦਲਾ  ਬਾਰੇ IPO ਨ ੰ   ੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਹੜੀ ਬਣੇ 

ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਤਿਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤ ਿੱਚ  ਿੇਰੇ ਤ ਸਿਾਰ ਤ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। 
 
 

 

http://www.inis.gov.ie/
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1.7 ਪਰਿਿਾਿ ਪੁਨਿਰਮਲਨ ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 

 

1.7.1 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਤਰ ਾਰ ਦੇ ਕੁਿੱਝ 

ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਅਿ ੇਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਲੈਣ  ਾਸਿੇ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੀ ਤਮਿੀ 

ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅ ਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਿਰੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। । ਇਿ ਕੇਿਲ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀਆਾਂ, 

ਰਸਿਲ ਭਾਗ੍ੀਦਾਿਾਾਂ (ਰਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਿਆਿੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੇ ਉਸ 

ਰਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਿਲ ਭਾਗ੍ੀਦਾਿੀ ਰਿੱਚ), 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਿੱਰਚਆਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਨਾਿਾਲਗ੍ ਸਿੀਰਕਰਤ ਸੁਿੱਰਿਆ ਦੀ ਸੂਿਤ ਰਿੱਚ, ਰਿਨੈਕਾਿ ਦੇ ਮਾਰਪਆਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਾਂ-ਭਿਾਿਾਾਂ ਰਜਿੜ੍ੇ 18 ਸਾਲ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਨਾਲ ਸੰਿੰਿ ਿੱਿਦਾ ਿੈ। 

 

1.7.2 ਮੰਿਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਿ,ੇ ਜੇਕਰ ਸੰਿੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤ ਅਕਿੀ ਪਤਰ ਾਰ ਪਨੁਰਤਮਲਨ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕ ਰ ਕੀਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰ ਾਰ ਦਾ ਸਦਿੱਸ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਸ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 

ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ। 

 

1.7.3 ਮੰਿਰੀ ਜਨਿਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ, ਜਨਿਕ ਪਾਤਲਸੀ ਜਾਂ ਜਨਿਕ ਹਕੁਮ ਦੇ ਤਹਿੱਿਾਂ ਸਮੇਿ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ 

ਪਤਰ ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜਿੱਥੇ ਅਤਜਹਾ ਇਿੱਕ ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ੇਗਾ, ਜਾਂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਿੋਂ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਤ ਅਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

1.7.4 ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦੰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ  ੇਰ ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਪੁਨਰਤਮਲਨ ਲਈ ਤਨਰੰਿਰ 

ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਿਰੀ ਦਆੁਰਾ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

1.7.5 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੇਿ ੋਸੈਕਸ਼ਨ 14। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 2 

ਲਾਭਕਾਿੀ 

ਸ਼ਿਦ 
 
 
 

2.1 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਦਫ਼ਤਿ (IPO) ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 
 

2.1.1 IPO ਆਇਤਰਸ਼ ਨੈਚਰੁਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਿੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਤ ਸ (INIS) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਦਫ਼ਿਰ ਹੈ, ਜੋ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। IPO ਦਾ 

ਮੁਿੀ ਮੁਿੱਿ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਟੀਮ 

ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ, IPO ਦਾ ਸਟਾਫ਼  ੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਕ ਕੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦ ਜੇ ਆਿਾਰਾਂ ਿੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ 

ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 
 
 

2.2 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਪੀਲਜ਼ ਰਟਰਰਿਊਨਲ (IPAT) ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 

 

2.2.1 IPAT ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਇਿੱਕ ਤ ਿਾਨਕ ਸੁਿੰਿਰ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈ ਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ ਕੀ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਪੀਲਾਂ ਅਿੇ ਅਤਜਹੀ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ 2015 ਅਿ ੇਦ ਜੇ 

ਉਤਚਿੱਿ ਤ ਿਾਨ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
 

2.3 ਮੰਤਿੀ ਕੌਣ ਿੈ? 

 

2.3.1 ਮੰਿਰੀ ਤਨਆਂ ਅਿੇ ਬਰਾਬਰਿਾ ਲਈ ਮੰਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
 

2.4 ਇੱਕ ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ ਰਕਸ ਨੰੂ ਮੰਰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ? 

 

2.4.1 ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ  ਜੋਂ ਪਤਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਉਹ ਤ ਅਕਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਇਨ੍ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਣ ਸਿਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਿਤਹਿ ਆਉਦਂਾ ਹੋ ੇ 

 

(i) ਜਾਿੀ, 

(ii) ਿਰਮ, 

(iii) ਕੌਮੀਅਿ, 

(iv) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਜਾਂ 

(v) ਇਿੱਕ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਤਜਕ  ਰਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਸ਼ਿੱਪ, 

 

ਕੌਮੀਅਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ੇ ਅਿੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ ਅਤਜਹੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਲੈਣ ਦਾ ਇਛੁਿੱਕ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਰਾਜ਼ਰਤਹਿ ਤ ਅਕਿੀ, ਜੋ, ਉਿੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਕਾਰਣਾਂ 

ਕਰਕੇ ਤਪਛਲੇ ਆਦਿਨ ਤਨ ਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਰਤਹਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤ ਿੱਚ  ਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ੇ 

ਜਾਂ, ਅਤਜਹੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾ ਰਿੱਿਦਾ ਹੋ ੇ। 
 

ਤ ਅਕਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਿੱਝ ਕੁ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿੋਂ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱਤਿਆ 

ਤਗਆ ਹੈ (ਦੇਿੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.8)। 
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2.5 ਸਿਾਇਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਕੌਣ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 
 

2.5.1 ਇਹ ਇਿੱਕ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਿੱਥ ੇਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਜਿੱਥੇ ਤ ਅਕਿੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਜਿੱਥੇ IPO ਸਮਝਦਾ ਹ ੈ

ਤਕ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਸਚਮੁਿੱਚ ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਸ਼ੁਿੱਿ ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤ ਅਕਿੀ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 

(i) ਜਯ ਰੋਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਗਤਰਕ ਨਾ ਹੋ ੇ, 

 

(ii) ਜੋ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

 

(iii) ਤਜਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ  ਾਸਿੇ ਉਤਚਿ  ਆਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਤਗਆ ਹੋ ੇ ਇਹ ਤ ਸ਼ ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ 

ਉਹ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਪਰਿਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਦੀ 

ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਤਿਮਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੋਤਿਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਿੇ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 

ਤਜਸ ਨ ੰ  ਅਤਜਹਾ ਿਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁਕ ਨਾ ਹੋ ੇ 

ਅਿੇ 
 

(iv) ਤਜਸ ਨ ੰ  ਕੁਿੱਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗਿਾ ਿੋਂ ਤਨਕਾਤਲਆ ਨਾ ਤਗਆ 

ਹੋ ੇ। ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਿੋ ਪੈਰਾ 2.8.2. 
 
 

2.6 ਗੰ੍ਭੀਿ ਜ਼ੋਰਿਮ ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 
 

2.6.1 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੋਤਿਮ  ਿੋਂ ਭਾ : 
 

(i) ਮੌਿ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ, 

 

(ii) ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਿਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁਿੱ ਿੀ 

ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਤ  ਹਾਰ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ 

 

(iii) ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਹਤਥਆਰਬੰਦ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਹਾਲਿ ਤ ਿੱਚ ਭੇਦਭਾ  ਦੀ ਤਹੰਸਾ ਦੇ 

ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਨਾਗਤਰਕ ਦੇ ਜੀ ਨ ਜਾਂ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਗੰਭੀਰ ਅਿੇ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਿਮਕੀ। 
 
 

2.7 ਿੀਫਾਊਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਿੰਦੀ ਕੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ? 

 

2.7.1 ਰੀਫਾਊਲਮੈਂਟ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਿੋਂ ਭਾ  ਹੈ ਤਕ ਮੰਿਰੀ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਿੇ ਨਹੀ ਂਿਕੇਲੇਗਾ 

ਜਾਂ  ਾਪਸ ਨਹੀ ਂਭੇਜੇਗਾ, ਤਜਿੱਥੇ ਮੰਿਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤ ਿੱਚ, 

 

(i) ਤ ਅਕਿੀ ਦੇ ਜੀ ਨ ਜਾਂ ਸੁਿੰਿਰਿਾ ਨ ੰ  ਜਾਿੀ, ਿਰਮ, ਕੌਮੀਅਿ, ਇਿੱਕ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਤਜਕ  ਰਗ ਦੀ 

ਮੈਂਬਰਤਸ਼ਿੱਪ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਕਾਰਣ ਿਿਰਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਜਾਂ 
 

(ii) ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਮੌਿ ਦੀ ਸਜਾ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਣ 

ਅਣਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਤ  ਹਾਰ ਜਾਂ ਸਜਾ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 
 
 

2.8 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਰਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ? 

 

2.8.1 ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ: 

 

(i) ਉਹ ਯ ਨਾਈਤਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੋਂ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ  ਲਈ ਯ ਨਾਈਤਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਾਈ ਕਤਮਸ਼ਨਰ ਿੋਂ ਇਲਾ ਾ (UNHCR)), 

ਤਜ ੇਂ ਤਕ ਯ ਨਾਈਤਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤਰਲੀਫ਼ ਅਿੇ  ਰਕਜ਼ ਏਜੰਸੀ (UNRWA) ਅਿੇ ਉਸ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਜਾਂ 

ਸਹਾਇਿਾ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। 
 

(ii) ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਤਜਸ ਤ ਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਕਾਰਾਂ 

ਅਿੇ ਫਰਜਾਂ  ਜੋਂ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਤਰਕਿਾ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਮਾਨ ਅਤਿਕਾਰਾਂ ਅਿੇ ਫਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ 

 

(iii) ਤ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਉਸ ਨੇ: 

 

a. ਸ਼ਾਂਿੀ ਦੇ ਤਿਲਾਫ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ, ਇਿੱਕ ਯੁਿੱਿ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਜਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿਿਾ ਦੇ ਤਿਲਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਿਾ ਹੈ, 

ਤਜ ੇਂ ਅਤਜਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਪਰਾ ਿਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ 

ਤ ਿੱਚ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, 
 

b. ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਿੋਂ ਬਾਅਰ 

ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੁਰਮ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
 

c. ਸੰਯੁਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਿੇ ਤਸਿਾਂਿਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਤਣਆ ਹੈ। 
 
 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਕ ਇਹ ਬੇਦਿਲੀ ਉਿੱਥੇ  ੀ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ ਤਕ ਤ ਅਕਿੀ ਨੇ (iii) ਤ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤਲਆ ਹੈ। 
 

2.8.2 ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿੋਂ ਤਨਕਾਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ 

ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਉਸ ਨੇ: 

 

(i) ਸ਼ਾਂਿੀ ਦੇ ਤਿਲਾਫ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ, ਇਿੱਕ ਯੁਿੱਿ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਜਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿਿਾ ਦੇ ਤਿਲਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਤਜ ੇਂ 

ਅਤਜਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਪਰਾ ਿਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ ਤ ਿੱਚ 

ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, 
 

(ii) ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕੀਿਾ ਹੈ, 

 

(iii) ਸੰਯੁਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਿੇ ਤਸਿਾਂਿਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਤਣਆ ਹੈ, ਜਾਂ 

 

(iv) ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਕ ਇਹ ਬੇਦਿਲੀ ਉਿੱਥੇ  ੀ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ ਤਕ ਤ ਅਕਿੀ ਨੇ (i) – (iv) ਤ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਤਮਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ 

ਜਾਂ ਭਾਗ ਤਲਆ ਹੈ। 

 

2.8.3 ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਿੋਂ ਬੇਦਿਲ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ, ਸਟੇਟ 

(ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ, ਪੈਿਾ 2.8.2 ਤ ਿੱਚ ਨਾ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਿਾ ਹੈ 

ਜੋ, ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂਸਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਿੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ 

ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਿੀਜੇ  ਜੋਂ ਸ ੀਤਕਰਿੀਆਂ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ 

ਨ ੰ  ਛਿੱਤਡਆ ਹੋ ੇ। 
 
 

2.9 EURODAC ਕੀ ਿੈ? 

 

EURODAC EU ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਚਕਾਰ ਤਫੰਗਰਤਪਰੰਟਾਂ 

ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਅਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਤਟਰਕ ਤਸਸਟਮ ਹੈ। ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EU ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ 

ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਨ ੰ  ਦੇਿੋ। 
 
 

2.10 ਸਿਾਿਨ ਯਾਤਿਾ ਿੇਤਿ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਿੈ? 

 

2.10.1 ਸਿਾਰਨ ਯਾਿਰਾ ਿੇਿਰ (CTA) ਆਇਰਲੈਂਡ, ਯ ਨਾਈਤਟਡ ਤਕੰਗਡਮ, ਚੈਨਲ ਆਇਲੈਂਡਜ ਅਿੇ ਮੈਨ ਦੀਪ ਿੋਂ 

ਬਣਦਾ ਹੈ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 3 

ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਰਕਰਿਆ 
 

 

3.1 ਮੈਂ ਕੀ ਆਸ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਰਦੰਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

3.1.1 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿੁਸੀ ਂਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ: 

 

(i) ਿੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਅਪੰਗਿਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ, ਨਸਲ, ਜਾਿੀ, ਤਲੰਗ, ਸੈਕਸ਼ ਅਲ ਅਨੁਰ ਪਣ, ਿਰਮ ਜਾਂ 

ਤ ਸ਼ ਾਸ਼ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦਰ, ਮਾਣ ਅਿੇ ਤਨਰਪਿੱਿਿਾ ਨਾਲ ਤ  ਹਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 

 

(ii) IPO ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਿੇ ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

(iii) ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਿੁਹਾਡੇ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਹਾਲਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਿਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤ ਿੱਚ 

ਤਲਆਉਣ ਲਈ, IPO ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂ ਤਕਸੇ  ੀ ਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ 

ਸੁਰਿੱਤਿਅਿ ਮਤਹਸ ਸ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਬਲਾਿਕਾਰ, ਿਮਕੀ, ਕੋਈ  ੀ ਬਦਸਲ ਕੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯੌਨ 

ਬਾਰੇ, ਤਜਿੱਥੇ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਹੋ ੇ। ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਿੇ ਗਏ ਸਾਰੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਗੁਪਿ ਰਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਂ 

ਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿੀਤਨਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਂਦਿੱਤਸਆ ਜਾਏਗਾ। 

 

(iv) ਿੁਹਾਡੇ ਿਾਸ ਅਨੁਭ  ਅਤਜਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਅਨੁਭ ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਿੱਕ 

ਔਰਿ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਿ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਜਿੱਥੇ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, IPO ਅਤਜਹੀਆਂ ਬੇਨਿੀਆਂ ਨ ੰ  

ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

 

(v) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪੁਿੱਤਛਆ ਜਾਏਗਾ ਤਕ ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਅੰਗਰੇਜੀ ਤ ਿੱਚ IPO ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਿੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਇਿੱਕ ਅਨੁ ਾਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਤਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਿ ੇਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਉਤਚਿੱਿ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਨੁ ਾਦਕ ਲੈਣ ਦਾ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
 

3.2 ਅਿਜ਼ੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚ ਆਿੰਰਭਕ ਸਟੈਪ ਰਕਿੜ੍ੇ ਿਨ? 

 

3.2.1 ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰ ਸਕੋ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਪਤਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਇਸ ਤ ਚਾਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਕੀ ਿੁਹਾਡੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ IPO ਦਆੁਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 

3.3 ਮੇਿੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ? 

 

3.3.1 ਇਸ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੋ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦੇ 

ਤਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ, ਇਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤਿਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸੰਿੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੈ। 
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3.3.2 ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗੀ (ਅਿੇ ਿੁਸੀ ਂਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਂ

ਹੋ ੋਗ)ੇ ਜੇਕਰ: 
 

(i) ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਈਯ  ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਹੋ ੇ 

ਅਿ/ੇਜਾਂ 
 

(ii) ਇਿੱਕ ਈਯ  ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਿੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ 
 

a. ਨੇ ਿੁਹਾਡੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ  ਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀ ਂਅਜੇ  ੀ ਉਸ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਨ ੰ  

ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 
 

b. ਗੈਰ-ਰੀਫਾਊਲਮੇਂਟ ਦੇ ਤਸਿਾਂਿ ਿੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਮੇਿ ਿੁਸੀ ਂ ਤਕਸੀ ਿਰ੍ਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਉਤਚਿ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਦਾਿਲਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

3.3.3 ਇਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਿਲ ਹਣੋ ਦੀ 

ਯੋਗਿਾ ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਦੇ ੇਗਾ। 
 

3.3.4 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ ਤਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਲ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿੁਸੀ ਂਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਤਲਿਿੀ ਤਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰੋਗੇ। 
 

3.3.5 ਿੁਸੀ ਂਉਤਚਿੱਿ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅ ਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ IPAT ਕੋਲ ਉਸ ਸੁਝਾ  ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ੋਗੇ। ਅਪੀਲਾਂ 

ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਤ ਿੱਚ ਰਿੱਤਿਆ ਤਗਆ ਹੈ। IPAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਨਾਾਂ ਇੱਕ ਮੌਰਿਕ ਸੁਣਿਾਈ ਤੋਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ। 
 

3.3.6 ਜੇਕਰ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਅਿੇ 

ਉਸ ਸੁਝਾ  ਦੀ IPAT ਦਆੁਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 

3.3.7 ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ IPO ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ IPAT ਦਆੁਰਾ, ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਾਂਚ ਲਈ 

ਮੰਿਰੀ ਦਆੁਰਾ ਅਿੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ IPO ਦਆੁਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
 
 

3.4 ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਪਛਲੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਪਰਿਲਾਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿ 

ਰਲਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿੋਿ ਅਿਜ਼ੀ (ਰਨਿੰਤਿ ਅਿਜ਼ੀ) ਦੇ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
 

3.4.1 ਮੰਿਰੀ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਕੋਈ ਤ ਅਕਿੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਦ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ (ਅਗਲੀ 

ਅਰਜ਼ੀ) ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

3.4.2 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਿਰੀ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਿੇ ਇਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ 

ਦਆੁਰਾ ਤ ਚਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

3.4.3 ਇਿੱਕ ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 

(i) ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਤਪਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਨ ੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਲਿੱਭਿਾਂ 

ਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਂਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਜਹੜੀ ਇਸ ਨ ੰ   ਿੇਰੇ ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ 

ਤਜਸ ਲਈ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ, 

 

ਅਿ ੇ
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ਿੁਸੀ,ਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਿੀ ਰਾਹੀ,ਂ ਆਪਣੀ ਤਪਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਜਾ ਲਿੱਭਿਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ, 
 

ਜਾਂ 
 

(ii) ਜੇਕਰ ਤਪਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਤਲਆ ਤਗਆ ਸੀ ਜਾਂ  ਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਹਮਿ ਹੋ ਗਏ ਹੋ,  ਾਪਸੀ ਜਾਂ ਮੰਨੀ 

ਗਈ  ਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀ,ਂ ਆਪਣੀ ਤਪਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ 

ਹੋ। 
 

3.4.4 ਜੇਕਰ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਹ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਿੇ ਤਫਰ ਿੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ   ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਨਹੀ ਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਤਲਿਿ ਤਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋਗੇ। 
 

3.4.5 ਿੁਸੀ ਂਉਪਯੁਕਿ ਤਨਯਾਤਮਕ ਅ ਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ IPAT ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸੁਝਾ  ਿੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਅਪੀਲਾਂ ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਤ ਿੱਚ ਰਿੱਤਿਆ ਤਗਆ ਹੈ। IPAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਨਾਾਂ ਇੱਕ ਮੌਰਿਕ 

ਸੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਅਪੀਲ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰ ਦੇ ੇਗਾ। 
 

3.4.6 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਤ ਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ 

ਦੇ ੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂIPAT ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰੇਗਾ। 
 
 

3.5 ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਿਰਿਊ ਕੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ? 
 

3.5.1 ਇਿੱਕ ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਕੁਿੱਝ ਛੋਟੇ ਪਰਸ਼ਨ, ਦ ਜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਮੇਿ, ਪੁਿੱਛੇ 

ਜਾਣਗੇ 
 

(i) ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਿਾਂ 

ਉਹ ਸਿਾਰਨ ਆਿਾਰ ਤਜਨ੍ਾਂ ਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਆਿਾਤਰਿ ਹੈ, 

(ii) ਿੁਹਾਡੀ ਪਤਹਚਾਣ, 

(iii) ਿੁਹਾਡੀ ਨਾਗਤਰਕਿਾ, 

(iv) ਿੁਹਾਡਾ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼, 

(v) ਉਹ ਰ ਟ ਤਜਸ ਰਾਹੀ ਂਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ,  ਰਿੇ ਗਏ ਆ ਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਿਨ ਅਿੇ 

ਉਸ ਤਕਸੇ  ੀ ਤ ਅਕਿੀ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਤਜਸ ਨੇ ਿੁਹਾਡੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਿੀ ਹੈ, 

(vi) ਉਹ ਕਾਰਣ ਤਜਸ ਲਈ ਿੁਸੀ ਂਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, 

(vii) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਐਟਂਰੀ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਗੀ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਿਾਰ। 
 

3.5.2 ਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਕੁਿੱਝ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਕ ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦੇਿੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.3 ਅਤੇ 3.4)। 
 

3.5.3 ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਨ ੰ , ਤਜਿੱਥੇ ਜਰ ਰੀ ਅਿੇ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਇਿੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਚਾਤਲਿ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
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3.5.4 ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਮੁਲਾਕਾਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰਕਾਰਡ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੰਚਾਤਲਿ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਅਤਿਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਰਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਇਸ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪੜ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕਾਰਡ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ੁਿੱਿੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ, 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਤਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ੰ  ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਕ 

ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂਤਦਿੱਿੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ  ੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਤਕ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸ਼ੁਿੱਿੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾ  ਕੀਿੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਇਹ  ਿੇਰੇ ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਸੀ ਂਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਨ ੰ  ਤਿਆਨਪ ਰ ਕ ਪੜ੍ 

ਤਲਆ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਤਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਿੁਹਾਡੀ ਤਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਤਕ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਸੀ ਂਗਲਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਿ ਨਹੀ ਂ

ਸਮਤਝਆ ਹੈ। ਤਫਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਸਤਹਮਿੀ  ਾਲੇ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਿੀਤਲਪੀ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

3.5.5 ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਆੁਰਾ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
 

3.6 ਕੀ ਮੇਿੇ ਰਫੰਗ੍ਿਰਪਰੰਟ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਿਾਇਓਮੀਰਟਰਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਜਾਏਗ੍ੀ? 
 

3.6.1 IPO ਿੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੀਤਟਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਤਫੰਗਰਤਪਰੰਟ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਿੁਹਾਡੀ ਪਤਹਚਾਣ ਨ ੰ  ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ ਅਿੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਿੁਸੀ ਂ ਈਯ  ਡਬਤਲਨ 

ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ (ਦੇਿੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 10) ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ  ਾਲੇ ਸਟੇਟ ਤ ਿੱਚ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਪਤਹਲਾਂ 

ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦਿੱਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ ਕੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਦੇਸ਼ ਹ ੈਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਡੈਟਾਬੇਸਾਂ ਤ ਿੱਚ ਚੈਕ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ (EURODAC ਅਿੇ  ੀਤਜਆਂ 

ਸਮੇਿ)। 
 

ਤਫੰਗਰਤਪਰੰਟ ਇਿੱਕ ਮਾਿਾ-ਤਪਿਾ ਜਾਂ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਤ ਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਤ ਅਕਿੀ ਿੋਂ ਹੀ 

ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੋ ੇ, TUSLA ਦਆੁਰਾ ਤਨਯੁਕਿ ਕੀਿੇ ਗਏ ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਤ ਿੱਚ। 

- ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਅਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
 

3.7 ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਰਕਰਿਆ ਤੇ ਰਲਿਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਮਲੇਗ੍ੀ? 
 

3.7.1 ਇਸ ਬੁਿੱਕਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਿੇ IPO ਨ ੰ   ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਦਆੁਰਾ ਤਨਰਿਾਤਰਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਤਮਿੀ 

ਅਿੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਕਸੇ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਰਮਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿਰਿੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਰਿੱਚ ਸਰਿਯੋਗ੍ ਕਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਡਉਟੀ ਰਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿੋਣਾ ਪਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਿੰਿ ਰਿੱਚ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਦੇਿੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4.4 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8.2। 
 

3.7.2 ਇਹ ਸੁਝਾ  ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ। 

 
 

3.8 ਮੈਨੰੂ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ 

ਰਦੰਦਾ ਿਾਾਂ? 
 

3.8.1 ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ  ੇਲੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਤ ਿੱਚ ਪਏ ਤਕਸੇ  ੀ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਨ ੰ  ਤਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
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• ਪਾਸਪੋਿਟ - ਇਹ ਿੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨਸਾਥੀ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਰਤਹੰਦੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਪਰਆਸ਼ਤਰਿਪਰਆਸ਼ਤਰਿ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੋ ੇ)। 

ਇਹ  IPO ਦੀ ਿੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਪਤਹਚਾਣ ਅਿੇ ਨਾਗਤਰਕਿਾ ਨ ੰ  ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯਾਿਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗਲਿ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਦੀ  ਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ  ੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

• ਕੋਈ ਿੀ ਦਜੂ ੇਯਾਤਿਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ - ਇਹ ਯਾਿਰਾ ਤਟਕਟਾਂ ਅਿੇ ਬੋਰਤਡੰਗ ਪਾਸਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ 

ਤਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਿਰਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਿੇ ਨਾਮ ਿੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਤਗਆ 

ਸੀ। 
 

• ਦਜੂੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ - ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ/ਤ ਆਹ/ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ, 

ਮੈਂਬਰਤਸ਼ਿੱਪ ਕਾਰਡ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਕੋਈ ਦ ਜੇ ਦਸਿਾ ੇਜ਼। 

 

3.8.2 ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਨ ੰ  ਰਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਭੰਿ ਹੋ ੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤ ਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਸਾਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ IPO ਕੋਲ ਤਲਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ

ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ  ਪਤਹਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰਤ ਊ  ੇਲੇ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਇਨ੍ਾਂ ਤ ਿੱਚੋਂ ਤਕਸੇ  ੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ  ੀ  ਾਿ  ਦਸਿਾ ੇਜ਼ IPO ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਜਹੜੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

3.8.3 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੀਆਂ ਪਤਰਸਤਥਿੀਆਂ  ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ, ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿਰਿਣ ਨੰੂ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਹਾਡੀ ਤਡਉਟੀ ਤ ਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਤਹਣਾ ਸਮਤਝਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 4.4 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8.2 ਨ ੰ  ਦੇਿ।ੋ 
 
 

3.9 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਿਿਾਇਸ਼ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ (TRC) ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਕਦੋਂ ਰਮਲੇਗ੍ਾ? 

 

3.9.1 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 

ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਢਲੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਤਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ (TRC) 

ਪਰਾਪਿ ਕਰੋਗੇ। TRC ਇਿੱਕ ਸਬ ਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀ ਹੈ। 
 

3.9.2 TRC ਇਿੱਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਿੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਬ ਿ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤ ਿੱਚ ਉਹ 

ਤ ਅਕਿੀਗਿ  ੇਰ ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂ IPO ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਮਿੀ ਅਿੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸਮੇਿ। 
 

3.9.3 TRC, ਤਜਸ ਨ ੰ  ਤਰਤਨਊ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਿਰੀ ਦੀ  ਸੰਪਿੱਿੀ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਮੰਿਰੀ ਰਾਹੀ ਂ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੀ TRC ਅ ੈਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਤਬਨੈਕਾਰ  ਜੋਂ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਿੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ,  ੈਿ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

3.9.4 ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰੋ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ TRC ਨ ੰ  ਅਪ ਟ  ਡੇਟ ਰਿੱਿੋ ਤਕਉਤਂਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ ਿੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਿ ਹੈ। 
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3.10 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਅਪੰਗ੍ ਿੁੰਦਾ ਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੈਨੰੂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ੍ਾਾਂ ਿੋਣ? 
 

3.10.1 ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲਈ ਤਕਸੇ  ੀ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ 
ਆਪਣੇ IPO ਨ ੰ  ਦਿੱਸੋ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਤਦਨ ਿੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ IPO ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ 

ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਜਿੱਥੇ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, IPO ਤਕਸੇ  ੀ ਉਤਚਿੱਿ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਜਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਸੀ ਂਸਾਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 

 

3.11 ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਰਿਿਾਸਤ ਰਿੱਚ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ਿਿੰਦ ਿੁੰਦਾ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿ 

ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
 

3.11.1 ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾ ੇਂ ਤਕ ਿੁਤਸਂ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਤਹਰਾਸਿ 

ਤ ਿੱਚ ਹੋ ੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ੋ। ਿੁਸੀ ਂਅਦਾਰੇ ਦੇ ਗ ਰਨਰ ਰਾਹੀ ਂਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਜਿੱਥੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਗ ਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਿਰ ਤ ਿੱਚ ਿੁਰੰਿ ਸ ਤਚਿ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋ। ਗ ਰਨਰ ਦਾ 

ਦਫ਼ਿਰ ਤਫਰ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ ਕਰਨ ਲਈ IPO ਨਾਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰਬੰਿ ਕਰੇਗਾ। 
 

3.11.2 IPO ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀ ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਿੇ ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਲਈ ਪਰਾਤਥਮਕਿਾ ਿ ੇਿਾਲਮੇਲ 

ਬਣਾਏਗਾ। 
 
 

3.12 ਉਿ ਰਕਿੜ੍ੀਆਾਂ ਸੂਿਤਾਾਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਰਜਨਹਾਾਂ ਤਰਿਤ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਨੈਕਾਿ 

ਰਿਿਾਸਤ ਰਿੱਚ ਰਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ? 
 

3.12.1 ਇਿੱਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰਡਾ ਤਸਓਚਾਨਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  ਤਬਨਾਂ  ਾਰੰਟ ਿੋਂ ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ 
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਤਚਿੱਿ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਬਨੈਕਾਰ: 

 

(i) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਜਨਿਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜਨਿਕ ਹਕੁਮ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਿਰਾ ਹੈ, 
 

(ii) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੁਰਮ ਕੀਿਾ ਹੋ ੇ, 
 

(iii) ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਚਿ  ਯਿਨ ਨਾ ਕੀਿੇ ਹੋਣ, 

 

(iv) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ੇ ਅਿੇ ਤਬਨਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤਿਕਾਰੀ ਿੋਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤ ਿੱਚ 

ਦਾਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ੇ, 
 

(v) ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ੇ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਕਰੇਗਾ - 
 

• ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਰਣਾਲੀ, ਜਾਂ 
 

• ਸਿਾਰਨ ਯਾਿਰਾ ਿੇਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਪਰਬੰਿ (ਦੇਿ ੋਸੈਕਸ਼ਨ 2.10), ਜਾਂ 
 

(vi) ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਉਤਚਿ ਕਾਰਣ ਿੋਂ - 
 

• ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਯਾਿਰਾ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਨ ੰ  ਨਸ਼ਟ ਕੀਿਾ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ 
 

• ਉਸ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਜਾਅਲੀ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤ ਕਲਤਪਕ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਹੋ ੇ। 
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3.12.2 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਤ ਿੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਲਈ ਤਗਰਫ਼ਿਾਰ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੋ ੇ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਹਰਾਸਿ ਦੇ ਇਿੱਕ ਤਨਰਿਾਤਰਿ 

ਸਥਾਨ ਿੇ ਤਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆ ਤ ਅਕਿੀ, ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, 

ਤਜਲ੍ਾ ਅਦਾਲਿ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆਇਆਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਜਹੜਾ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  21 ਤਦਨਾਂ ਿਿੱਕ ਦੀ ਅ ਿੀ ਲਈ ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ ਰਿੱਿ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਸ਼ਰਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਤਰਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਬਕਾਇਆ ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਿੇ ਤਹਰਾਸਿ ਦੀ ਅ ਿੀ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਿੇ 21 ਤਦਨਾਂ ਿਿੱਕ ਲਈ ਰੀਤਨਊ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਾਂ ਪਰਾ ਿਾਨਾਂ ਿਤਹਿ ਤਹਰਾਸਿ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆ ਤਗਆ ਤ ਅਕਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਅਿੇ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਅਿੇ ਅਦਾਲਿ ਦੀਆਂ ਤਕਸੇ  ੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
 

3.13 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਮੇਿੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਿੋਣ? 
 

3.13.1 ਬਸ਼ਰਿੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਆਇਤਰਸ਼ ਨਾਗਤਰਕ ਨਾ ਹੋ ੇ, 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਤਨਰਭਰ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  

ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾ ਨਾ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਬਿੱਚਾ ਿੁਹਾਡੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਸੀ। 
 

3.13.2 ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਤਨਰਭਰ 

ਹੋਣ  ਾਲੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ  ੀ ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ ਇਿੱਕ ਆਇਤਰਸ਼ ਨਾਗਤਰਕ ਨਹੀ ਂ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ 
 

(a) ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੇ, ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 

ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
 

(b) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 
 

(c) ਤਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂ

ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 
 

3.12.3  ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦੰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਰਆਸ਼ਤਰਿ ਬਿੱਚੇ ਹੋਣ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  

IPO ਤਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 

3.13.4  ਮਿੱਤਿਪੂਿਣ: ਜੇਕਿ ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਚਾ ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਿੀ ਾਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਜ਼ੀ ਰਤਆਿ 

ਕਿਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਿੋਿੇ, ਜਾਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਿਆਸ਼ਰਿਤ ਤੁਿਾਡੀ ਅਿਜ਼ੀ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਤੋਂ 

ਿਾਅਦ ਸਟੇਟ (ਆਇਿਲੈਂਡ) ਰਿੱਚ ਪਿੁੰਰਚਆ ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੱਚੇ/ਿੱਰਚਆਾਂ ਨੰੂ ਤੁਿੰਤ IPO ਰਿਿੇ 

ਰਲਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 
 

3.14 ਮੈਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਝਾਿ ਰਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
  

3.14.1 ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਿੁਸੀ ਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਬੋਰਡ (LAB) ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਜਹੜੇ 
 

(i) ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਿੱਰਥਨ ਤ ਿੱਚ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਸੁਝਾ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
 

(ii) ਿੁਹਾਡੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਦੇ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦੇ ਹਨ 

ਉਸ ਤਕਸੇ  ੀ ਆਿਾਰ ਸਮੇਿ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂਬੇਨਿੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਤਕ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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(iii) ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰਤ ਊ ਅਿ ੇ ਮੰਿਰੀ ਲਈ ਤਕਸੇ ਤਲਿਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ 

ਤਿਆਰੀ ਤ ਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਾ। 

 

(iv) ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਇਿੱਕ ਨਾਕਾਰਾਿਮਕ ਸੁਝਾ  ਦੀ ਸ ਰਿ ਤ ਿੱਚ, ਤਕਸੇ  ੀ ਅਪੀਲ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਪੀਲਜ਼ ਤਟਰਤਬਊਨਲ (IPAT) ਕੋਲ 

ਤਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

3.14.2 LAB ਲਈ ਸੰਪਰਕ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਲਈ ਅੰਤਕਾ ਰਿੱਚ ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। 

 

3.14.3 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂLAB ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀ ਂਰਿੱਿਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਤ ਕਲਤਪਕ ਿੌਰ ਿੇ ਤਨਿੱ ਜੀ ਿੌਰ ਿੇ 

ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਰਚੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਤਨਿੱ ਜੀ ਿੌਰ ਿੇ 

ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਤਕ ਉਹ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰੈਕਤਟਤਸੰਗ ਸਾਤਲਸਟਰ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਪਰੈਕਤਟਤਸੰਗ ਬੈਤਰਸਟਰ  ਜੋਂ ਰਤਜਸਟਰਡ 

ਹੋ ੇ। 

 

 

 
 

3.15 ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

3.15.1 ਆਮ ਿੌਰ ਿ ੇਇਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਤਰਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਿੋਂ 

ਪਤਹਲਾਂ ਿੁਸੀ ਂਤਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁਸੀ ਂIPO 

ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ  ਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨੋਟੀਤਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਆੁਰਾ ਅਤਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੋਟੀਤਫਕੇਸ਼ਨ ਤ ਿੱਚ 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਿੁਹਾਡਾ ਸਭ ਿੋਂ ਨ ੀਨਿਮ ਪਿਾ, ਆਪਣਾ ਹ ਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਦਸਿਖ਼ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤ ਿੱਚ ਪਰਆਸ਼ਤਰਿ ਬਿੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ   ਾਪਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਨੋਤਟਸ ਿੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

3.15.2 ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਦਾ ਪਰਭਾ  ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਤਕ IPAT ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗੀ ਅਿੇ 

ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦੇਣ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾ 

ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਤਕ, ਤਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਨੋਟ ਕਰ ੋ ਤਕ ਮੰਿਰੀ ਇਸ ਿੇ ਤ ਚਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ ਤਕ ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਕਸੇ ਹੋਰ 

ਅਿਾਰਾਂ ਿੇ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਾਰ ਨਾ 

ਹੋ ੇ ਤਜਸ ਿੇ ਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ੋ, ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਸਿਾ  ਦੇ ਜ਼ੋਤਿਮ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

3.15.3 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ  ਾਪਸ ਲੈਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਿੀਤਜਆਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਿਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ੋ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 4  

                                   ਇੰਟਿਰਿਊ ਅਤੇ ਪਰੀਰਿਆ 
 

 

4. 1 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਇੰਟਿਰਿਊ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਿੱਿ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
 

4.1.1 ਤੁਿਾਨੰੂ IPO ਦਆੁਿਾ ਰਲਿਤੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਅਪਣੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦੀ ਤਮਿੀ, ਸਮੇਂ ਅਿ ੇ

ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। ਿੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤਨਿੱ ਜੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸੰਚਾਤਲਿ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ।  

ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਿ ਇੰਟਰਤ ਊ ਅਤਿਕਾਰੀ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਿਾਂ IPO ਇਸ 

ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰੇਗਾ ਤਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਿ ੇਸੰਭ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

4.1.2 ਿੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਤ ਊ IPO ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲਬਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਿੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਿੱਝ 

ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਤਕਉ ਂਛਿੱਤਡਆ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਿੱਥ ੇ

 ਾਪਸ ਪਰਿਣ ਿੋਂ ਡਰ ਤਕਉ ਂਲਿੱਗ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ  ਿੇਰੇ ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਇੰਟਰਤ ਊ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ,ੋ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀ ਂ  ਿੇਰੇ ਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਿੇ ਿਸਿੱਲੀ  ਾਲਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਜੰਨਾ ਸੰਭ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿੁ 

ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਅਸਲ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ  ਾਪਤਰਆ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀ ਂਤਕਸ ਿੋਂ ਅਿੇ 

ਤਕਉ ਂਡਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ ਾਪਸ ਅਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਦੇ ਹੋ। 
 

4.1.3 ਅਸੀ ਂਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ਿੱਚ ਇੰਟਰਤ ਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਿੁਸੀ ਂਉਤਚਿੱਿ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ੋ 

ਅਿੇ ਤਜਸ ਤ ਿੱਚ ਿੁਸੀ ਂਗਿੱਲਬਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋ। ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਇੰਟਰਤ ਊ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਲਿਿ ਤਰਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਨਯਤਮਿ ਅੰਿਰਾਲਾਂ ਿੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪੜ੍ ਕੇ 

ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਾਂ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਕੋਈ  ੀ ਸ਼ੁਿੱਿੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ  ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਤਮਲ ਕਰ ਸਕੋ।  ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ ਕੀ ਤਦਿੱਿੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇੰਟਰਤ ਊ ਤਰਕਾਰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਿੇ 

ਹਸਿਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

4.1.4 ਇਹ ਬਹਿੁ ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਉਹ ਕੋਈ  ੀ ਸਬ ਿ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਿੇ (ਜਾਂ ਉਸ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਿਾਿੇ ਦਾ ਸਮਿੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੋ ੇ। ਜੇਕਰ 

ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬ ਿ ਹੋ ੇ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਿੁਸੀ ਂਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋ ੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  

IPO ਦਆੁਰਾ ਦਿੱਸੇ ਗਈ ਸਮਾਂ ਅ ਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

4.1.5 ਅਸੀ ਂਉਸ ਤਕਸੇ  ੀ ਤਲੰਗ-ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਰਿੱਿਾਂਗੇ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਤ ਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੋ। 
 

4.1.6 ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਇੰਟਿਰਿਊ ਤੇ ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਦੇ ਸੰਿੰਿ ਰਿੱਚ 

ਰਸੱਰਿਆਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਨਿੀ ਾਂ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ੍। ਇੰਟਿਰਿਊ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਿੋਿੇਗ੍ੀ। 

ਹਾਲਾਂਤਕ, ਜੇਕਰ ਅਤਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਹਾਲਾਿ), ਿਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਤਰਕਾਰਡ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ IPO ਸੁਝਾ  

ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੇ ਤ ਚਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ 

ਤਕ ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਆਿਾਰਾਂ ਿੇ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਅਿ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਿੇ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ 

ਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਗਈ ਤਕਸ ੇ ੀ ਸੰਬੰਤਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
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4.2 ਕੀ ਮੈਂ ਸਮੱਿਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਇੰਟਿਰਿਊ ਲਈ ਰਕਸੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਲ 

ਰਲਆ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
 

4.2.1 ਿੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤਨਿੱ ਜੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸੰਚਾਤਲਿ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। ਿੁਹਾਡਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤ ਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਬੋਰਡ ਿੋਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਿੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ, ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਤ ਅਕਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਿੁਸੀ ਂ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ 

ਸਰਪਰਸਿ ਨ ੰ  ਜਾਂ TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਏਜੰਸੀ ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

4.2.2 ਉਹ ਤ ਅਕਿੀ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਕਸੇ  ੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਿੱਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗਾ। 
 

4.2.3 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਤਕਸੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਲਆਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨ ੰ  ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ ਦੇਿਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ। ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨ ੰ  ਉਹ ਕੋਈ  ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  

ਤ ਿੱਚ ਅਿੇ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦੇ ਸਮਾਪਿ ਹੋਣ ਿੇ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਏਗਾ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਜਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ੇ। ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਤਕਸੇ  ੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਿੱਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗਾ। 
 
 

4.3 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਿਰਿਊ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਿੋ ਸਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਿਰਿਊ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋਣ ਰਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿੋ ਜਾਿਾਾਂ? 

 

4.3.1 ਤਕਉਤਂਕ ਜਾਂਚ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਸੁਚਾਰ  ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੇ ਲ 

ਤਸਹਿ ਿਰਾਬ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਰਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿੋਿੇ 

IPO ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ ੋ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਿੱਕ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ IPO ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ (ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ) 

ਿੋਂ ਤਕਸੇ  ੀ ਤਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬ ਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

4.3.2 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ ਤਨਰਿਾਤਰਿ ਤਮਿੀ ਅਿੇ ਸਮੇਂ ਿੇ ਇਿੱਕ ਤਨਿੱ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਿ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਉਦੇਂ ਹੋ ਅਿੇ ਉਸ ਤਮਿੀ ਿੋਂ 3 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਦਨਾਂ ਅੰਦਰ, IPO ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਉਤਚਿੱਿ ਤ ਆਤਿਆ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, IPO ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਿੇ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤ ਿੱਚ, ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ 

ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਤ ਆਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨ ੰ  ਗੁਆਓਗੇ ਅਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਅਿੇ 

ਤਕਸੇ  ੀ ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂ ਮੁਲਾਕਾਿ ਲਈ ਤਦਿੱਿੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਦਾਿਲ 

ਕੀਿੀ ਹੋ ੇ। 
 
 

4.4 ਕੀ ਅਿਜ਼ੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਿਯੋਗ੍ ਕਿਨਾ ਮੇਿਾ ਫਿਜ਼ ਿੈ ਅਤੇ ਅਰਜਿਾ ਨਾ ਕਿਨ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਿੁੰਦੇ 

ਿਨ? 

 

4.4.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਤਕਤਰਆ ਹੋ ਕੇ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 
 

4.4.2 ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਪਰਮੁਿੱਿ ਤਡਉਟੀ ਹੈ ਅਿੇ ਲੋੜ ਦੇ 

 

(i) ਸਹੀ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ ਉਹ ਸਾਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਜਸ ਦੀ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿੇ ਕਥਨਾਂ ਅਿੇ ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ), ਅਿ ੇ
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(ii) ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਿੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਤ ਿੱਚ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ। 

 

4.4.3 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ 2015 ਤ ਿੱਚ ਦ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ, ਤਕਰਪਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇਿੋ। 

 

4.4.4 ਜੇਕਰ ਮੰਿਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋ ੇ 

 

(i) ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤ ਿੱਚ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤ ਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ 

 

(ii) ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਨਾ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਿਰੀ ਦੀ 

ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ 

 

(iii) ਤਕ ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਿੇ ਅਿੇ ਪਿੇ ਦੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਬਦਲਾ  ਬਾਰੇ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ 

 

(iv) ਇਹ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਨੋਤਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਿੀ ਤਜਸ ਦੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

 

• ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਤਕਸੇ ਿਾਸ ਤਜਲੇ੍ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣਾ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਤਹਣਾ 

 

ਅਿ ੇ
 
 

• ਇਿੱਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤਿਕਾਰੀ ਨ ੰ , ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਰਡਾ ਤਸਓਚਾਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿੇ ਤਨਰਿਾਤਰਿ 

ਅੰਿਰਾਲਾਂ ਿੇ ਤਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, 

 

ਮੰਿਰੀ ਇਸ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸ ਤਚਿ ਕਰੇਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਏਗਾ, 

ਉਿੱਿਰ ਤ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਤਹਯੋਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ 

ਜਾਏਗਾ। 

 

4.4.5 ਜੇਕਰ - 

 

(a) ਿੁਸੀ ਂਉਿੱਿਰ ਨਹੀ ਂਤਦੰਦੇ ਹੋ, 

 

ਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਿੱਿਰ ਦੇ ਤ ਚਾਰ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਉਦੇਂ ਹੋ, 

 

(b) ਮੰਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 

 

ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਆਿਾਰ ਿੇ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀ ਹੋ ੇ। 
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4.5 ਰਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਇੰਟਿਰਿਊ ਸਮੇਤ ਮੁੱਿ, ਜਾਾਂਚ ਪਰਰਕਰਿਆ ਕੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ? 
 

4.5.1 IPO ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ: 
 

• ਪਤਹਲਾਂ, ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਅਿ,ੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀ,ਂ 
 

• ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 
 

4.5.2 ਇਸ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨ ੰ  ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ 
 

• ਇਿੱਕ ਤਨਿੱ ਜੀ ਇੰਟਰਤ ਊ, 

• ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਿ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਂਚ ਅਿੇ 

• ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿੀਤਜਆਂ ਿੇ ਇਿੱਕ ਤਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਤਰਪੋਰਟ ਉਨ੍ਾਂ ਲਿੱਭਿਾਂ ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਰ ਪ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 
 

 

ਰਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਇੰਟਿਰਿਊ 
 

4.5.3 ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ  ੇਰ ੇ ਸਥਾਤਪਿ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਸਾਥੀਆਂ/ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ  ਿੱਿਰ ੇਿੌਰ ਿੇ ਇੰਟਰਤ ਊ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

4.5.4 ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅਿ ੇ
 

(i) ਸੰਿੇਪ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਤ ਆਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਤਕਉ ਂਲਿੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, 
 

(ii) ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅਿੇ ਸੰਿੇਪ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਤ ਆਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਪਰਆਸ਼ਤਰਿਾਂ ਲਈ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਤਕਉ ਂਲਿੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋ ੇ, 
 

(iii) ਆਪਣੀਆਂ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਿਾਂ ਅਿੇ ਉਨ੍ਾਂ ਪਰਆਸ਼ਤਰਿਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਅਿੇ 

 ੇਰ ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਤਕਉ ਂਿੁਸੀ ਂਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਰਆਸ਼ਤਰਿ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ 

ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ  ਾਲੇ ਤਨ ਾਸ  ਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਿੁਸੀ ਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਰਆਸ਼ਤਰਿ  ਾਪਸ ਤਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ

ਪਰਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 
 

4.5.5 ਪ ਰੀ ਿਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਅਿੇ ਪ ਰੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਿਾ 

ਨੰੂ ਪਰਭਾਰਿਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਰਿੱਚ ਸਰਿਯੋਗ੍ ਨਾ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ 

ਰਜੰਮੇਿਾਿ ਠਰਿਿਾਉਣਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਦੇਿ ੋਪੈਿਾ ਉਪੱਿ 4.4.4 ਅਤੇ 4.4.5). 
 

4.5.6 ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਤ ਅਕਿੀ ਅਤਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ੇ ਜਾਂ 

ਸਮਝਦੀ ਹੋ ,ੇ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ਗਏ ਪਰਆਸ਼ਤਰਿਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲੈਣਾ। 
 

4.5.7 ਉਤਚਿ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਕਾਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਿਾ 

ਜਾਏਗਾ, ਤਜਿੱਥੇ ਜਰ ਰੀ ਅਿੇ ਸੰਭ  ਹ ੋੇ। 
 

4.5.8 ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਤ ਊ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਿਾ ਪਰਾਤਕਰਿੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ 

ਕਾਰਜਾਂ  ੇਲੇ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਿੀ ਗਈ ਤਕਸੇ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ,  ਰਿਣ, ਜਾਂ ਦ ਜੇ 

ਤ ਅਕਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ। 
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4.5.9 ਿੁਹਾਡੀ ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਤ ਊ ਕਰਿਾ ਦਆੁਰਾ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਜਸ ਨੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਿੱਭਣ  ਾਲੇ 

ਤ ਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲੈਣ ਤ ਿੱਚ ਟਰੇਤਨੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਿੇ ਤਜਸ ਕੋਲ ਿੁਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ 

ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿੇ ਤ ਸਤਿਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 

4.5.10 ਇੰਟਰਤ ਊ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਲਿਿ/ ਛਤਪਆ ਹੋਇਆ ਤਰਕਾਰਡ ਇੰਟਰਤ ਊ ਕਰਿਾ ਦਆੁਰਾ ਰਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਤਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਫ ੇਿੇ ਦਸਿਖ਼ਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਕ ਇਹ ਿੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਿਫ਼ਸੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਿੋ ਰਕ 

ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ਰਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਰਜਿਾ ਰਲਰਿਆ ਜਾਾਂ ਛਰਪਆ ਿੈ ਜੋ ਸਿੀ ਨਾ ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੰਟਿਰਿਊ ਕਿਤਾ 

ਨੰੂ ਰਸੱਰਿਆਾਂ ਸੂਰਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਇਸ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ 

ਮੌਕਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ। 
 

4.5.11 ਿੁਸੀ ਂਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਤਕਸੇ  ੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ IPO ਨ ੰ  ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 

ਦਾਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤ ਅਕਿੀ  ੀ ਅਤਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਜ ੇਂ UNHCR ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ  ੀ ਅਤਜਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣ। IPO 

ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਅਤਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਿੇ ਕੰਮ 

ਕਰੇਗਾ ਅਿ ੇਇਹ  ੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਤਕ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆਂਦਾ ਜਾਏ ਬਸ਼ਰਿੇ 

ਤਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਤਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਦਾਿਲ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੋ ੇ। 
 

4.5.12 ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਇੰਟਰਤ ਊ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕ: 
 

(i) ਉਪਲਬਿ ਸਬ ਿ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਇਿੱਕ ਉਹ ਤ ਅਕਿੀ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
 

(ii) ਤਬਨੈਕਾਰ, 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਨਾਿੇ, ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਨੌਜ ਾਨ ਉਮਰ ਅਿੇ ਘਿੱਟ ਪਰੋੜਿਾ ਦੇ 

ਲੈ ਲ  ਾਲਾ ਹੈ ਤਕ ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਨਹੀ ਂ ਿਾਏਗੀ, ਜਾਂ 
 

(iii) ਤਬਨੈਕਾਰ ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਤ ਊ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨਤਫਿੱਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਿੇ 

ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 
 

ਤੁਿਾਡੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀ ਰਤਆਿੀ 
 
 

4.6 ਮੇਿੀ ਇੰਟਿਰਿਊ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਿਾਪਿਦਾ ਿੈ? 
 

4.6.1 IPO ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਢਕੁ ੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਿੇ ਇਸ 

ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 
 
 

4.7 ਮੇਿੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਭਾਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਿੁੰਦੇ ਿਨ? 
 

4.7.1 ਇਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ   ਾਲੀ 

ਇਿੱਕ ਤਲਿਿੀ ਤਰਪੋਰਟੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਝਾ  ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਤਿਆਂ ਤ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੋ ੇਗਾ: 
 

(i) ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
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(ii) ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀ ਂਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
 

(iii) ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਨਾ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

4.7.2 ਉਸ ਸ ਰਿਾਂ ਤ ਿੱਚ ਤਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਝਾ  ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਨਾ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਤ ਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਜਾਂ  ਿੱਿ ਲਿੱਭਿਾਂ ਨ ੰ   ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

(i) ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤ ਿੱਚ ਕੇ ਲ ਉਹ ਹੀ ਮੁਿੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਬੰਤਿਿ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ਜਾਂ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਯੋਗਿਾ ਲਈ ਬਹਿੁ ਘਿੱਟ ਢਕੁ ੇਂ ਹਨ, 
 

(ii) ਇਹ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂ ਬੇਮੇਲ, ਤ  ਾਦਗਰਸਿ, ਅਸੰਭ  ਜਾਂ ਅਣਉਤਚਿੱਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀਆਂ ਹਨ 

ਤਜਹੜੀਆਂ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, 
 

(iii) ਇਹ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂ ਤਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਿੁਸੀ ਂ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਉਤਚਿੱਿ ਕਾਰਣ ਿੋਂ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  

ਤ  ਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤ ਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਜਸ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਤਦਿੱਿਾ ਤਗਆ ਸੀ, 
 

(iv) ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਕਉਤਂਕ ਿੁਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ 

ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਿੱਕ ਤਹਿੱਸੇ ਤ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਉਪਲਬਿ ਹੈ, 
 

(v) ਇਹ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਤਿਅਿ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ 

ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਿੱਤਿਅਿ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਨਆ ਤਗਆ ਹੈ। 
 

ਉਸ ਸ ਰਿ ਤ ਿੱਚ ਤਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਤਰਪੋਰਟ ਉਿੱਪਰ ਤਦਿੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੱਭਿਾਂ ਤ ਿੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਇਿੱਕ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਿੱਥੇ 

IPAT ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ  ਾਸਿੇ ਛੋਟੀ ਅ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇਿੋ। 
 

4.7.3 ਇਕਿੱਲੀ ਤ ਿੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਤਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ

ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਉਸ ਿੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਕੀ ਕਈੋ ਅਤਜਹੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਟੇਟ 

(ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਿ ਤਕਉ ਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਿਾ 1.6 ਅਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 

ਦੇਿੋ। 
 

4.7.4 ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ (ਜੇਕਰ ਤਗਆਿ ਹੋ ੇ) ਦੋਹਾਂ ਨ ੰ , ਰਤਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਤਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾ  ਬਾਰੇ ਸ ਤਚਿ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਝਾ  ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਕੇ ਲ ਉਸ ਿਿੱਥ ਬਾਰ ੇਹੀ ਸ ਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਿੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹ,ੈ 

ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਤਜਆ ਜਾਏਗਾ: 
 

(i) ਸੁਝਾ  ਲਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, 
 

(ii) ਸੁਝਾ   ਾਲੀ ਤਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਿੀਤਲਿੱਪੀ, ਅਿੇ 
 

(iii) ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ IPAT ਨ ੰ  ਇਸ ਸੁਝਾ  ਿੇ ਅਪੀਲ ਤਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
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4.7.5 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਇਸ ਿੇ ਇਿੱਕ ਫੈਸਲਾ  ੀ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰੋਗੇ ਤਕ ਕੀ ਮੰਿਰੀ ਨੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਆਿਾਰਾਂ ਿੇ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ। 
 

4.7.6 ਿੁਸੀ ਂ IPAT ਨ ੰ  ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ (ਜਾਂ ਿਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ 

ਅਿੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ) ਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾ  ਿ ੇਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਿ ੇਇਿੱਕ 

IPAT ਫੈਸਲਾ, ਅਿੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰ,ੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ (ਜੇਕਰ ਤਗਆਿ ਹੋਣ) ਦੋਹਾਂ 

ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

4.7.7 ਿੁਸੀ ਂਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਜਾਜ਼ਿ ਨਾ ਦੇਣ ਿੇ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

4.7.8 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਿੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ IPAT ਉਸ ਸੁਝਾ  

ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਿ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਤਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ 

ਿੁਸੀ ਂਅਸਲ ਕੀਿੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ (ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ) ਦੇ ਇਿੱਕ ਬਦਲਾ  ਦੇ ਸੰਬੰਿ 

ਤ ਿੱਚ ਕੋਈ ਨ ੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਿਲ ਕੀਿੀ ਹੋ ੇ (ਦੇਿੋ ਪੈਿਾ 13.5)। 
 
 

4.8 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਮੈਨੰੂ 6 ਮਿੀਰਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ 

ਸੁਝਾਿ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੰਦਾ? 
 

4.8.1 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ6 ਮਹੀਤਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਪਰਾਪਿ ਨਾ ਕੀਿਾ ਹੋ ੇ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ, ਿੁਹਾਡੀ ਬੇਨਿੀ ਿੇ, 

ਉਸ ਅਨੁਮਾਤਨਿ ਅ ਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਜਸ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾ  ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਤਕ, 

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ IPO ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 5 

ਅਪੀਲਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ 
 

 

5.1 ਕੀ ਮੇਿੇ ਕੋਲ ਮੈਨੰੂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਪਰਸਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸੁਝਾਿ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਿਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ? 
 

5.1.1 ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾ  ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ 

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂ ਉਸ ਸੁਝਾ  ਿੇ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾ  

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

5.1.2 ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਇਸ ਸੁਝਾ  ਿੇ  ੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤਕ - 
 

(i) ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਲ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ 
 

(ii) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਗਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਨਹੀ ਂਤਦਿੱਿੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
 

5.2 ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਰਕਿੇਂ ਕਿਾਾਂ? 
 

5.2.1 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਪੀਲਜ਼ ਤਟਰਤਬਊਨਲ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਸੁਝਾ  ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਿੀਤਲਿੱਪੀ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ ਤਜਸ ਨ ੰ  

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 

5.3 ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਿੜ੍ੀਆਾਂ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਿਨ? 
 

5.3.1 ਸੰਬੰਤਿਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾ  ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

5.4 ਕੀ ਮੇਿੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਿੀ ਲਈ ਅਰਿਕਾਿ ਿੈ? 
 

5.4.1 ਹਾਂ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤ ਕਲਤਪਕ ਿੌਰ ਿੇ, ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਰਚੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ੇਟ ਸਾਤਲਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। 
 

5.5 ਰਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਿੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ? 
 

5.5.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਪੀਲਜ਼ ਤਟਰਤਬਊਨਲ ਉਨ੍ਾਂ  ੇਰਤ ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤਕ 

ਿੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਿੇ ਸੁਣ ਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

5.6 ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਪਰਰਕਰਿਆ ਿਾਿੇ ਿੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਕੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
 

5.6.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਅਪੀਲਜ਼ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  IPAT 

 ੈਬਸਾਈਟ www.protectionappeals.ie. ਿੇ ਦੇਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

http://www.protectionappeals.ie/
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ਸੈਕਸ਼ਨ 6 

ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ ਜਾਾਂ ਸਿਾਇਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਦਿਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
 

 

6.1 ਮੇਿੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਿ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 

 

6.1.1 ਜੇਕਰ IPO ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਜਾਂ IPAT IPO ਦੇ ਸੁਝਾ  ਿੇ ਇਿੱਕ ਨੈਗੇਤਟ  ਸੁਝਾ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ, ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ,ੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਸ਼ਰਣਾਰਿੀ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ  ੀ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੋ ੇ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੇ ਪੈਿਾ 

6.1.4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

 

6.1.2 ਜੇਕਰ IPO ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਰ ਪ ਨਹੀ ਂਤਦਿੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਿੇ 

 

(i) ਿੁਸੀ ਂਅਪੀਲ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ, 

 

(ii) ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਸੀ ਂਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 

 

ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਰ ਪ ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰੇਗਾ। 

 

6.1.3 ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੁਹਾਡੇ ਇਿੱਕ ਆਇਤਰਸ਼ ਨਾਗਤਰਕ ਬਣਨ ਿੇ 

ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। 

 

6.1.4 ਿਾਂ  ੀ ਜੇਕਰ IPO ਸੁਝਾ  ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ IPAT ਅਪੀਲ ਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ, ਿਾਂ 

ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ  ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ: 

 

(i) ਿੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਿਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਤਚਿੱਿ ਆਿਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 

 

(ii) ਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਿਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਿੱਕ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ 

ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਆੁਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਤਹਰਾਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ (ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ))। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 7 

ਤੁਿਾਡੇ ਅਰਿਕਾਿ ਜੇਕਿ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਰਦੱਤੀ ਗ੍ਈ ਿੋਿੇ 
 
 
 

7.1 ਮੇਿੇ ਕੀ ਅਰਿਕਾਿ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

7.1.2 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਿਤਹਿ, ਿੁਸੀ ਂਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ: 

 

(i) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿੱਭਣ ਅਿੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਕਸੇ  ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ,  ਪਾਰ ਜਾਂ 

ਤਕਿੱਿੇ ਤ ਿੱਚ ਤ ਅਸਿ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿੇ ਤਸਿੱਤਿਆ ਅਿੇ ਟਰੇਤਨੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਇਤਰਸ਼ ਨਾਗਤਰਕ ਦੇ 

 ਾਂਗ ਅਿੇ ਉਸ ਹਿੱਦ ਿਿੱਕ; 

 

(ii) ਆਇਤਰਸ਼ ਨਾਗਤਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲਾਗ  ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਹਾਲਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ 

ਅਿੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਤਜਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਤਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਆਇਤਰਸ਼ ਨਾਗਤਰਕ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; 

 

(iii) ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਇੱਕ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਅਿਿੀ ਲਈ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣ ਲਈ ਤਜਹੜਾ 

ਹਾਲਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤ ਆਉਣਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ; ਅਿੇ 

 

(iv) ਯਾਿਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਿੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਿੋਂ ਤਜ ੇਂ ਆਇਤਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਤਰਕ 

ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਿੱਕ ਯਾਿਰਾ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਲਈ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 8 

ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਅਰਿਕਾਿ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ 
 

 

8.1 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਿਜ਼ੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚ ਮੇਿੇ ਰਕਿੜ੍ੇ ਅਰਿਕਾਿ ਿੁੰਦੇ ਿਨ? 
 

8.1.1 ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਈਯ  ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਿਤਹਿ ਨਹੀ ਂ ਤਨਪਤਟਆ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਤ ਿੱਚ ਕੁਝ 

ਤ ਕਲਤਪਕ ਪਰਬੰਿ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਦੇਿੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 10), ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਿ ੇ

ਿੁਹਾਡੇ ਅਤਿਕਾਰਾਂ ਤ ਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 
 

(i) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਮੰਿਰੀ ਦਆੁਰਾ IPO ਦਆੁਰਾ ਅਿ ੇIPAT ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਿੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੇਟ (ਆਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਅਿੇ ਰਤਹਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇ ੇਗਾ। ਦੇਿੋ ਪੈਿਾ 8.1.2. 
 

(ii) ਤਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਿ ੇਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਉਤਚਿੱਿ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਨੁ ਾਦਕ ਲੈਣ ਦਾ, 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

(iii) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਬੋਰਡ ਿੋਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  

ਤ ਕਲਤਪਕ ਿੌਰ ਿੇ, ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਿਰਚੇ ਿੇ ਤਨਿੱ ਜੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨ ੰ  ਤਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ੋ। 
 

(iv) ਿੁਸੀ ਂUNHCR ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਦੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਅੰਤਕਾ ਰਿੱਚ 

ਦੇਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

(v) ਿੁਸੀ ਂ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਮੰਿਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

(vi) ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਿੇ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (RIA) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਿੱਕ 

ਸੰਪ ਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ) ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ੇ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਦੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਿੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਰ ਲਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਹੋ ੇਗੀ ਤਜਹੜੇ www.ria.ie ਿ ੇ

ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। RIA ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਅੰਤਕਾ ਰਿੱਚ ਦੇਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

(vii) ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਗਏ ਸਾਰੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਗੁਪਿ ਰਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਤਕ, 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਜਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪਰਗਟ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਜ ੇਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ, ਇਿੱਕ ਗਾਰਡਾ ਤਸਓਚਾਨਾ (ਆਇਤਰਸ਼ ਪੁਤਲਸ) ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ 

ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਿ ਆਇਤਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤ ਭਾਗ ਅਿੇ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਇਹ ਤ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਤਰਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ 

(ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਸਮੇਿ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੰ  

ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਈਯ  ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਿੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

(viii) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਂਤਦਿੱਿੇ ਗਏ ਪਿੇ ਿੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ 

ਤਕਸੇ  ੀ ਤਨਯੁਕਿੀ, ਇੰਟਰਤ ਊ, ਫੈਸਤਲਆਂ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਦ ਜੇ ਨੋਤਟਸਾਂ ਬਾਰੇ IPO, IPAT ਜਾਂ ਮੰਿਰੀ 

ਦਆੁਰਾ ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸ ਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 
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8.1.2 ਿੁਹਾਡਾ ਅਸਥਾਈ ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਉਦੋਂ ਿਿੱਕ  ੈਿ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਿੁਹਾਡੇ ਉਿੱਪਰ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਿੇ ਰਕੋ ਨਹੀ ਂਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੇ ਜਦੋਂ 

ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਈਯ  

ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਟੇ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਿੋਂ ਸਥਾਂਨਿਤਰਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

8.2 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਿਜ਼ੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚ ਮੇਿੇ ਰਕਿੜ੍ੇ ਫਿਜ਼ ਿੁੰਦੇ ਿਨ? 
 

8.2.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 
 

(i) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਅਿ ੇਉਨ੍ਾਂ ਤਕਸੇ  ੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  

ਿੁਹਾਡੇ ਉਿੱਪਰ ਲਾਗ  ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

(ii) ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 

ਸਮੇਿ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਿਾਂ ਅਿੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤ ਿੱਚ ਪ ਰਾ ਪ ਰਾ 

ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡੀ ਤਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ। 
 

(iii) ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਿੇ ਨ ੰ  ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਿੰਤ ਆਪਣੇ ਨ ੇਂ ਪਿੇ ਦੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਰਲਿਤੀ ਿੂਪ 

ਰਿੱਚ IPO ਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਂ  ੀ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਿ ੇ

ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (RIA) ਦਆੁਰਾ ਨ ੀ ਂਤਰਹਾਇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਸਥਾਂਨਿਤਰਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ 

ਇਿੱਕ ਅਪਰਾਿ ਹੈ। 
 

(iv) IPO ਜਾਂ IPAT ਨਾਲ ਤਕਸੇ  ੀ ਪਿੱਿਰ ਤ  ਹਾਰ ਤ ਿੱਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੂਪ ਰਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, 

ਨਾਗ੍ਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਿ ਰਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ID ਨੰਿਿ ਦਿਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਤਰਕ 

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਿੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋ ੇ। 
 

(v) ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਅਿਜ਼ੀ ਰਿਚਾਿਾਿੀਨ ਿੋਿੇ, ਉਸ ਿੇਲੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੰਤਿੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਰਿਨਾਾਂ ਸਟੇਟ 

(ਆਇਿਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਿਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਿੋਂ 

ਤਬਨਾਂ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣਾ ਇਿੱਕ ਅਪਿਾਿ ਹੈ। 
 

(vi) ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਜ਼ਗ੍ਾਿ ਲੱਭਣ, ਇਸ ਰਿੱਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਜਾਾਂ ਇਿ ਕਿਨ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਿੀ ਕਾਿੋਿਾਿ, 

ਿਪਾਿ ਜਾਾਂ ਰਕੱਤੇ ਰਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਅਸਤ ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੰਦਾ। ਤਕਸੇ  ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ 

ਤਬਜ਼ਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਿੱਕ ਜੁਿਮ ਹੈ। 
 

(vii) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਨ ੰ  IPO ਅਿੇ IPAT ਦਆੁਰਾ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਿ ੇਗਏ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਸਾਿੀਆਾਂ ਪਰਤੀਰਲੱਪੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

(viii) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਤਨਰਿਾਤਰਿ ਤਜਲੇ੍ ਜਾਂ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਰਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਰਿਣ ਜਾਾਂ ਠਰਿਿਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਅਪਿਾਿ ਹੈ। 

 

(ix) ਤੁਿਾਨੰੂ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਅੰਤਿਾਲਾਾਂ ਤੇ ਇਿੱਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤਿਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਰਡਾ ਤਸਓਚਾਨਾ 

(ਆਇਤਰਸ਼ ਪੁਤਲਸ) ਸਟੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਤਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਅਪਿਾਿ 

ਹੈ। 
 

(x) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਿ 

ਰਤਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਅਪਿਾਿ ਹੈ। 
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(xi) ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਤ ਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹ ੋੇ 

ਤਜਹੜੀ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ੇ ਤਕ ਕੀ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹ ੈ

ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਿੁਸੀ ਂਉਹ ਕੋਈ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਦਾਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਹੋ ੇ ਤਕ 

ਕੀ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਤਰਪੋਰਟ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਤ ਚਕਾਰ ਦੀ ਅ ਿੀ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 

ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ ਦੇ ਤਕਸ ੇਬਦਲਾ  ਲਈ  ੀ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿ ੇ

ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਰੰਿ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  

ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤ ਿੱਚੋਂ ਲਿੱ ਤਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

(xii) ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤ  ਹਾਤਰਕ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਜਾਂ IPAT ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ  ੀ ਢਕੁ ੀ ਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਕਬਜੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪਰਾਪਿੀ ਤ ਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਿੱਤਿਪੂਿਣ 
 

8.2.2  ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ,ੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਜਾਂ IPAT (ਤਜ ੇਂ ਉਤਚਿੱਿ ਹੋ )ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਰਤੀਰਨਿੀ 

(ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਿਿ ਆਰਦ) ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਰਤੀਰਨਿੀ ਦੇ ਰਕਸ ੇ ਿੀ ਿਦਲਾਿ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਸੰਚਾਰ 

ਅਿ ੇਫੈਸਤਲਆਂ ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਿੀਤਨਿੀ ਿੋਂ ਸੁਝਾ  ਅਿ ੇਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਹਾਡੀ ਯੋਗਿਾ ਿੇ 

ਪਿੱਿਪਾਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 9  

ਇਕੱਲੇ ਿੱਚੇ 
 

9.1 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਿੱਚੇ ਿਜੋਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

9.1.1 aਤਜਿੱਥੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ (18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿੋਂ ਘਿੱਟ) ਸਮਤਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ, ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਬਾਲਗ ਨਹੀ ਂ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਿੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਿੇ ਸੁਿੱਰਤਿਆ ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰੀ ਨਹੀ ਂਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੁਹਾਨ ੰ  TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ 

ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 

 

9.1.2 ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਤਲਿ ਇਿੱਕ ਉਮਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤ ਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਟਰਤ ਊ ਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਯਾਿਰਾ ਪਰਬੰਿਾਂ, ਿੁਹਾਡੇ ਮਾਿਾ-ਤਪਿਾ ਦੇ ਪਿੇ, ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਿੱਤਿਆ ਤਮਆਰ ਅਿ ੇ

ਪਰੋੜਿਾ ਦੇ ਲੈ ਲ ਬਾਰ ੇ ਕੁਿੱਝ ਮੁਢਲੇ ਿਿੱਥ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਡਜਾਇਨ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਤ ਊ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਅਰਿਕਾਿੀ TUSLA – ਿਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਫਰ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਏ। 

 

9.1.3 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਤਜੰਮੇ ਾਰੀ ਲਏਗੀ ਅਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਕੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡੇ 

ਤਹਿੱਿ ਤ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਦ ਜੇ ਤ ਕਲਪ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਜ ੇਂ ਪਤਰ ਾਰ ਪੁਨਰਤਮਲਨ ਜਾਂ ਪਤਰ ਾਰ ਦਾ ਪਿਾ 

ਲਗਾਉਣਾ। 

 

9.2 ਕੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਿੈ ਜੇਕਿ TUSLA – ਿਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਏਜੰਸੀ ਮੇਿੇ ਲਈ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ 

ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਜ਼ੀ ਰਦੰਦੀ ਿੈ? 

 

9.2.1 ਜੇਕਰ TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਿ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੁਝਾ  ਸਮੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿ ੇ

ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡੇ ਤਹਿੱਿ 

ਤ ਿੱਚ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਇਹ TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਤਜਹੇ ਤਕਸੇ ਤ ਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਤਜ ੇਂ 

ਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ ੇ ਤਨਯੁਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰੇਗੀ ਇਿੱਕ ਅਤਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇ

ਇੰਟਰਤ ਊ ਅਿੇ ਜਾਂਚ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ। 
 
 

9.3 ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੋਿਡ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਇੱਕ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਿੈਫ਼ਿ ਕਿਨ ਦੀ ਰਕਿੜ੍ੀ ਰਿਿੀ 

ਿੈ? 

 

9.3.1 TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ LAB ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿ ੇਜਾਣ ਲਈ TUSLA – ਬਾਲ ਅਿ ੇਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ 

ਨਾਲ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਿ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 10 

ਈਯੂ ਡਿਰਲਨ ਿੈਗੂ੍ਲੇਸ਼ਨ 
 

 

10.1 ਈਯੂ ਡਿਰਲਨ ਿੈਗੂ੍ਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਿੈ? 

 

10.1.1 ਈਯ  ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਇਿੱਕ ਿੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਤਰਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ਰਤਹਿ ਤ ਅਕਿੀ ਦਆੁਰਾ ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਿੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਇਿੱਕ ਤ ਿੱਚ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸੁਤਦਰੜੀਕਰਣ ਲਈ ਤਸਿਾਂਿ ਅਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਿਾਰ ਅਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆਿਤਮਕ 

ਤਨਯਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

10.1.2 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂ IPO ਕੋਲ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਡਬਤਲਨ 

ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। 

 

10.1.3 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਈਯ  ਡਬਤਲਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਾ ਿਾਨਾਂ ਿਤਹਿ ਆਉਦੇਂ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਿੱਥੋਂ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਦ ਜੇ ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਸਟੇਟ ਤ ਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 11 

ਸਿੈ-ਇਛੱੁਕ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਰਿਕਲਪ 
 

 

11.1 ਕੀ ਮੇਿੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼/ ਆਦਤਨ ਰਨਿਾਸ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਰਿਕਲਪ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 

 

11.1.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸ ੈਇਛੁਿੱਕ ਿੌਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਤਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ  ਾਪਸ ਪਰਿਣ ਦਾ 

ਤ ਕਲਪ ਿੁਿੱਲ੍ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ਼ ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਸ ੈ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਿਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤ ਕਲਪ ਹੋ ੇਗਾ। 

 

11.1.2 ਜੇਕਰ ਮੰਿਰੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇ

ਸ ਤਚਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਸ ੈ ਇਿੱਛਾ 

ਨਾਲ ਪਰਿਣ ਦੇ ਤ ਕਲਪ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਸਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ਼ ਿੇ ਇਸ ਤ ਕਲਪ ਿੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਤਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੋਂ ਪੰਜ ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿੱਿਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਹ  ੇਰ ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਿਨ 

ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ ੈ-ਇਛੁਿੱਕ  ਾਪਸੀ ਨ ੰ  ਤ  ਸਤਥਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

11.1.3 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼  ਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸ ੈ-ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੈਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (IOM) ਿੋਂ ਸੁਝਾ  ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ। ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਲਈ ਅੰਤਕਾ ਨ ੰ  ਦੇਿੋ। 

 

11.1.4 IOM ਿੁਹਾਡੀ ਯਾਿਰਾ ਦੇ ਜਰ ਰੀ ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਿੱਕ ਿੁਹਾਡੇ 

ਯਾਿਰਾ ਦੇ ਤ ਿੱਿੀ ਿਰਤਚਆਂ ਨ ੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਿੱਕ 

ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਗਿੀਤ ਿੀ ਦੇ ਿਰਤਚਆਂ ਨ ੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ੇ  ਾਪਸ 

ਪਰਿਣ  ਾਤਲਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਜ ੇਂ ਤਕ ਤਸਿੱਤਿਆ, ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰਤੇਨੰਗ 

ਅਿ/ੇਜਾਂ ਤਬਜ਼ਨੈਸ ਸੈਟ-ਅਿੱਪ। 

 

11.1.5 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ ਸ ੈ-ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ  ਾਪਸ ਪਰਿਣ ਦੇ 

ਤ ਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਡੇ ਤਿਲਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲਾ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ 

ਕਰੇਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਿੋਂ ਤਨਕਾਲਣ ਲਈ ਪਰਬੰਿ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲੇ ਦੇ 

ਹਕੁਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤਿਕਾਰ 

ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗਾ। 

 

11.1.6 ਤਨਆਂ ਅਿੇ ਬਰਾਬਰਿਾ ਦਾ ਤ ਭਾਗ  ੀ ਤਸਿੱਤਿਆਂ ਉਨ੍ਾਂ ਤ ਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਤਨਕ ਅਿ ੇਦ ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ ੈ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ / ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਦੀ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ 

ਪਰਿਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਣ ਤਜਹੜੇ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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11.1.7 ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸ ੈ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ  ਾਪਸ ਪਰਿਣ ਦੇ ਤ ਕਲਪ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਿ 

ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹ ੈ ਤਕ ਅਤਜਹਾ ਪਰਬੰਿ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਭਤ ਿੱਿ ਦੀ ਤਮਿੀ ਤ ਿੱਚ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਪਰਿਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਿਾਰ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਿੱਕ 

ਤ ਅਕਿੀ ਤਜਸ ਨ ੰ  ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲੇ ਦਾ ਹਕੁਮ ਤਦਿੱਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਿੌਰ ਿੇ ਦੇਸ਼ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਤਹਣ ਦੀ (ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਬਾਅਦ ਤ ਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲੇ ਦੇ ਆਰਡਰ 

ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ)। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 12  

ਿੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ 
 
 

12.1. ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾ ਲਈ ਕੀ ਪਰਰਕਰਿਆਿਾਾਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ? 

 

12.1.1 ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਤਕਸੇ  ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਪਤਹਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ 

ਅਤਜਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨਪਟਣ ਲਈ ਉਤਚਿੱਿਿਾ ਅਿ ੇ ਤਨਪੁੰਨਿਾ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਿਰੀ ਇਸ ਨ ੰ  

ਜਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ੇ। 

 

12.1.2 ਪਤਹਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਿਰੀ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 

(i) ਕੀ ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਹਨ, ਅਿ,ੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀ,ਂ ਿਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅਤਜਹੇ 

ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੌਜ ਦਗੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਤਚਿੱਿ ਤ ਆਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਹੈ। 

 

(ii) ਕੀ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਸਾਤਬਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਚਿੱਿ ਤ ਆਤਿਆ ਕੀਿੀ ਹੈ ਸਟੇਟ 

(ਆਇਰਲੈਂਡ) ਪਤਹਲਾ ਸੁਰਿੱਤਿਅਿ ਦੇਸ ਹੈ ਤਜਸ ਤ ਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ 

ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿੋਂ ਚਿੱਲਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਤਚਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 

 

(iii) ਕੀ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪ ਰੀ ਅਿੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਤਕਸ 

ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਿੇ ਤਕ ੇਂ ਪਹੁੰਤਚਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 

 

(iv) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਿੋਂ ਇਲਾ ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਕ ਕੀ 

ਤਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਿੱਕ ਉਤਚਿੱਿ ਤ ਆਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤਕ ਉਸ ਨੇ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਤਕਉ ਂਨਹੀ ਂਕੀਿੀ ਹੈ ਜਾਂ, ਤਜਹੋ ਤਜਹੀ ਸਤਥਿੀ 

ਹੋ ,ੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਿੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਿੁਰੰਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਕਟ 1996 ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਿਤਹਿ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਾਂ ਗਿੀਤ ਿੀਆਂ ਿੇ ਅਿਾਤਰਿ ਨਾ ਹੋ ੇ 

ਤਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਿੇ  ਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ। 

 

(v) ਤਕਿੱਥੇ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਤਕਸੇ  ੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਦਸਿਾ ੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਅਲੀ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਬਾਹ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਤਕ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਉਤਚਿੱਿ ਤ ਆਤਿਆ ਹੈ। 

 

(vi) ਕੀ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤ ਿੱਚ ਪਰਿਿੱਿ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਝ ਠਾ ਸਬ ਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ 

ਕੀ ਗਲਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਤਿਕ ਜਾਂ ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ। 

 

(vii) ਤਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨੇ, ਤਬਨਾਂ ਉਤਚਿੱਿ ਕਾਰਣ ਦੇ, ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਿੋਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ 

ਇਿੱਕ ਪਰਸਿਾ  ਦੇ ਨੋਟੀਤਫਕੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ ਹੈ। 

 

(viii) ਕੀ ਤਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨ ੰ  ਤਨਭਾਇਆ ਹ। 
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(ix) ਕੀ ਤਬਨੈਕਾਰ ਇਿੱਕ ਉਹ ਤ ਅਕਿੀ ਹੈ ਤਜਸ ਲਈ TUSLA – ਬਾਲ ਅਿੇ ਪਤਰ ਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇਿਭਾਲ 

ਅਿੇ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

(x) ਕੀ ਤਬਨੈਕਾਰ, ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੀ ਉਤਚਿੱਿ ਕਾਰਣ ਿੋਂ, ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਤਹਣ 

ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਿੱਝ ਕੁ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਤਰਹਾ ਹੈ। 

 

12.2 ਉਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਦਫ਼ਤਿ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

12.2.1 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਤ ਅਕਿੀਗਿ  ੇਰ ੇ IPO ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਦਫ਼ਿਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਫਰਜ਼ ਇਨ੍ਾਂ  ੇਰਤ ਆਂ 

ਨ ੰ  ਤਨਿੱ ਜੀ ਅਿੇ ਸੁਰਿੱਤਿਅਿ ਰਿੱਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

12.2.2 ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਅਿੇ ਤਮਟਾਉਣ ਦਾ ਅਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

ਤਜਹੜੀ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਤਿਿ ਹੋ ੇ, ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ 1988 ਅਿੇ 2003 ਿਤਹਿ ਿੁਹਾਡੇ ਅਤਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ। 

 

12.2.3 ਆਇਤਰਸ਼ ਨੈਚਰੁਾਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਿੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਾ ਦਆੁਰਾ ਰਿੱਿੀ ਗਈ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਤਿਿ ਤਰਕਾਰਡ ਕੁਿੱਝ ਕੁ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ ਚਨਾ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਸਕੋਪ ਿਤਹਿ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। 

 

12.2.4 ਸ ਚਨਾ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਐਕਟ 2014 ਹਰੇਕ ਤ ਅਕਿੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤਿਕਾਰ ਸਥਾਤਪਿ 

ਕਰਦਾ ਹੈ: 

 

(i) ਜਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਿੱਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ। 

 

(ii) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਅਤਿਕਾਤਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਿੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨਾ ਤਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਿ ਰੀ, ਅਸ਼ੁਿੱਿ ਜਾਂ 

ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਹੋ ੇ। 

 

(iii) ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਤ ਿ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਲਈ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤ ਆਤਿਆ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ। 

 

12.2.5 2014 ਐਕਟ ਤਜਿੱਥੋਂ ਿਿੱਕ ਸੰਭ  ਹ ੋੇ, ਜਨਿਕ ਤਹਿੱਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਰ ਪ ਅਿੇ ਤ ਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਿਾ ਦੇ 

ਅਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅਤਿਕਾਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਕਾਰ ਿ ੇ ਜੋਰ 

ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

12.2.6 ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਿੇ  ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ IPO  ੈਬਸਾਈਟ www.ipo.gov.ie ਨ ੰ  ਦੇਿੋ। 

 
 

  

http://www.ipo.gov.ie/
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ਸੈਕਸ਼ਨ 13 

ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਸਿੀਰਕਰਤੀ 
 

13.1 ਮੈਂ ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਦੀ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਲਈ ਰਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਾਾਂ? 
 

13.1.1 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੇ ਸਮਾਨ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ੇ ਤਜਹੜੀ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ 

ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਨਾ ਤਦਿੱਿੀ ਗਈ ਹੋ ੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਤਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ੇ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ੋ ਤਕ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਤ ਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤਜੰਨੀ ਜ਼ਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ IPO ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

13.1.2 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਦੇ ਉਤਚਿੱਿ ਤਹਿੱਸੇ ਤ ਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ  ੀ ਸਹਾਇਕ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿੁਸੀ ਂ

ਸਮਝਦੇ ਹੋ ੋ ਯੋਗ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਤ ਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ, ਚਤਰਿੱਿਰ ਸੰਦਰਭ, ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾਪਿੱਿਰ ਜਾਂ 

ਯੋਗਿਾ ਾਂ, ਆਤਦ)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਂੌਪਣ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਤ ਿੱਚ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ 

ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਿੱਕ ਕਦੇ  ੀ ਜਦੋਂ ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ IPO ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਮੰਿਰੀ ਲਈ ਤਰਪੋਰਟ 

ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

13.1.3 ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਨ ੰ  ਨ ੀਨਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ 

ਤ ਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ  ਹੋਣ ਤਜਹੜੀ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਿੇ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ੇ। 
 

13.1.4 ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਕ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤਜਸ ਨ ੰ  IPO ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਤਲਿ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿੇ ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਨਾ ਤਕ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ 

ਦੇਣ ਲਈ। ਇੰਟਰਤ ਊ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਅਤਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛੇਗਾ ਅਿੇ ਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ ਿੇ ਦ ਜੇ 

ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ, ਤਜਹੜਾ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੰਿਰੀ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਹੋ ੇ ਤਕ ਕੀ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 

ਨਹੀ।ਂ ਹਾਲਾਂਤਕ, ਜੇਕਰ ਅਤਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਟਰਤ ਊ ਤ ਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਟਰਤ ਊ ਕਰਿਾ ਦਆੁਰਾ 

ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਤਰਕਾਰਡ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ ਅਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਮੰਿਰੀ ਦਆੁਰਾ ਤ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੇ ਤਕ ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 
 
 

13.2 ਸਟੇਟ (ਆਇਿਲੈਂਡ) ਰਿੱਚ ਿਰਿਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ ਦੀ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਿੀ ਦ ੇਫੈਸਲੇ 

ਲਈ ਰਕਿੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਉਰਚੱਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ? 
 

13.2.1 ਮੰਿਰੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੰਬੰਤਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਿ ਿੁਹਾਡੇ 

ਰਾਹੀ ਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਿੀ ਗਈ ਕੋਈ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਮੁਿੱਢਲੀ ਇੰਟਰਤ ਊ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਤ ਅਕਿੀਗਿ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਇੰਟਰਤ ਊ ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਂਤਦਿੱਿੀ ਗਈ ਤਕਸੇ  ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆਏਗਾ। 
 

13.2.2 ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਰ ਾਰਕ ਅਿੇ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰ ਾਰ ਅਿੇ ਤ ਅਕਿੀਗਿ 

ਜੀ ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਅਤਿਕਾਰ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਇਨ੍ਾਂ ਿੇ ਤਿਆਨ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

(i) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਾਤਕਰਿੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, 
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(ii) ਮਾਨ ੀ ਤ ਚਾਰ, 
 

(iii) ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿੇ ਬਾਹਰ ਿੁਹਾਡਾ ਚਤਰਿੱਿਰ ਅਿੇ ਆਚਰਣ (ਅਪਰਾਤਿਕ ਸਜਾ ਾਂ ਸਮੇਿ), 
 

(iv) ਨਾਗਤਰਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਿੇ ਜਨਿਕ ਹਕੁਮ ਿੇ ਤ ਚਾਰ, ਅਿ ੇ
 

(v) ਸਿਾਰਨ ਚੰਤਗਆਈ ਦੇ ਕੋਈ  ੀ ਤ ਚਾਰ। 
 

13.2.3 ਮੰਿਰੀ ਉਨ੍ਾਂ ਮੁਿੱਤਦਆਂ ਨ ੰ   ੀ ਕੰਮ ਤ ਿੱਚ ਤਲਆਏਗ ਤਜਹੜੇ ਰੀਫਾਊਲਮੈਂਟ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਂਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਦੇਿੋ ਪੈਿਾ 2.7.1)। 
 
 

13.3 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਦੀ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਹਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ? 
 

13.3.1 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂIPAT ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸੁਝਾ  ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਿੇ ਮੰਿਰੀ 

ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਮਨ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਫਰ ਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ

ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡਾ TRC ਹੋਰ  ੈਿ ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਿੁਰੰਿ ਉਸ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਨ ੰ  IPO ਨ ੰ   ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 
 

13.3.2 ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ ੈ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ  ਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਤ ਕਲਪ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਅਿੇ INIS ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਸ ੈ-ਇਿੱਛਾ 

ਨਾਲ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 

13.3.3 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਸ ੈ-ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ   ਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਡੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣ ਅਿੇ ਅਤਨਸ਼ਤਚਿ ਸਮੇਂ ਿਿੱਕ ਸਟੇਟ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲੇ 

ਦਾ ਹਕੁਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 
 
 

13.4 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਮੈਨੰੂ ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ? 
 

13.4.1 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਿੇ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਅਤਿਕਾਰਾਂ ਅਿੇ ਫਰਜਾਂ ਿੇ ਤ ਸਤਿਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਪਿੱਿਰ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋਗੇ। 
 
 

13.5 ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਾਿੀ ਦੀ "ਸਮੀਰਿਆ" ਰਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ? 
 

13.5.1 ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਲਈ ਿੁਸੀ ਂਮਨ੍ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਿੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ। 
 

13.5.2 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂIPO ਦਆੁਰਾ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੁਝਾ  ਲਈ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂIPAT 

ਲਈ ਅਪੀਲ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂ IPAT ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ IPO ਦੇ 

ਨੈਗੇਤਟ  ਸੁਝਾ  ਨ ੰ  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ ਸਮੀਤਿਆ ਲਈ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਪਰਾਪਿ 

ਕਰੋਗੇ। ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿ ੇਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅ ਿੀ ਨ ੰ  ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 

 

13.5.3 ਜੇਕਰ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਆਰੰਤਭਕ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਅਪੀਲ ਿੇ IPAT ਦਆੁਰਾ ਫੈਸਲੇ ਤ ਚਕਾਰ ਬਦਲਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਆਰੰਤਭਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋ ,ੇ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਜ ੇਂ ਹੀ ਪਿਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਿਰੀ ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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13.5.4 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਆਰੰਤਭਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸਤਥਿੀਆਂ ਿੇ ਬਦਲਾ  ਬਾਰੇ ਤਕਸੇ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  

ਦਾਿਲ ਕੀਿਾ ਹੋ ,ੇ ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਤਹਲੇ ਤਪਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਤਿਆ 

ਕਰੇਗਾ। ਮੰਿਰੀ ਤਫਰ ਿੋਂ ਉਿੱਪਰ ਤਦਿੱਿੇ ਪੈਿਾ 

13.2.2 ਤ ਿੱਚ ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਂਦਾਖ਼ਲ ਕੀਿੀ ਤਕਸੇ  ੀ ਅਨੁਪ ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਤ ਚਾਰ 

ਕਰੇਗਾ। ਮੰਿਰੀ ਰੀਫਾਊਲਮੈਂਟ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਂਉਠਾਏ ਗਏ ਤਕਸੇ  ੀ ਮਾਮਲੇ ਿੇ ਤ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

 

13.5.5 ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਤਿਆ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਿਰੀ ਜਾਂ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਿਾਸ ਅ ਿੀ 

ਲਈ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ 

ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਲਿਿੀ ਰ ਪ ਤ ਿੱਚ ਸ ਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ। 

 
 

13.6 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਪਿ ਮੈਂ IPO ਤੋਂ IPAT ਲਈ ਸੁਿੱਰਿਆ 

ਸੁਝਾਿ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਿਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

13.6.1 ਿੁਸੀ ਂ ਅਜੇ  ੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਿਰ ਿੇ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤਕ ਸਟਟੇ 

(ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਫਰ  ੀ, ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਿੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਕਉਤਂਕ ਿੁਸੀ ਂ ਅਜੇ  ੀ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਬਨੈਕਾਰ ਹੁਦੇੰ ਹੋ, ਿੁਸੀ ਂ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਬਜ਼ਨੈਸ,  ਪਾਰ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਤਕਿੱਿੇ ਤ ਿੱਚ ਤ ਅਸਿ ਹੋਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋ ੋਗੇ ਜਦੋਂ IPAT ਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਬਾਰ ੇਪਿਾ ਨਾ ਲਿੱਗੇ। 

 
 

13.7 ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਿ ਸਮੀਰਿਆ ਪਰਰਕਰਿਆ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਿਣੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਸਿੀਰਕਰਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾਾਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ? 

 

13.7.1 ਜੇਕਰ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ ੀਤਕਰਿੀ ਦੇਣ ਿੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਹੋਰ ਰਤਹਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ੋਗੇ। ਿੁਹਾਡਾ TRC ਹੋਰ  ੈਿ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ੇਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਿੁਰੰਿ ਉਸ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਨ ੰ  IPO ਨ ੰ   ਾਪਸ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

13.7.2 ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ ੈ-ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਿੱਚ  ਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਤ ਕਲਪ 

ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  IPO ਅਿੇ INIS ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਸ ੈ-ਇਿੱਛਾ 

ਨਾਲ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 

13.7.3 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼/ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਿਨ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸ ੈ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਿਾਂ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਿੇ ਅਤਨਸ਼ਤਚਿ ਸਮੇਂ ਿਿੱਕ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਿੋਂ 

ਬਾਹਰ ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਨਕਾਲਾ ਹਕੁਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ 14  

ਪਰਿਿਾਿ ਪੁਨਿਰਮਲਨ 

 

14.1 ਪਰਿਿਾਿ ਪੁਨਿਰਮਲਨ ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 

 

14.1.1 ਜੇਕਰ ਮੰਿਰੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀ,ਂ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਅਪਣੇ ਪਤਰ ਾਰ ਦੇ ਿਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਦਾਿਲ 

ਹੋਣ ਅਿੇ ਿਰਿਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਣ  ਾਸਿੇ ਮੰਿਰੀ ਕੋਲ 

 
 

• ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੇ ਬਾਹਰ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ 

 

• ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ  ਸਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੇ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ 

(ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

 
 

14.2 ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾਾਂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ? 

 

14.2.1 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਹੋਣ ਿੋਂ 12 ਮਿੀਰਨਆਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਲਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
 

14.3 ਇੱਕ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸਦੱਸ ਕੌਣ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 

 

14.3.1 ਪਰਿਿਾਿਕ ਮੈਂਿਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੌਰ ਿੇ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿੋਂ ਭਾ  ਹੈ: 

 

(i) ਤ ਅਕਿੀ ਦਾ ਜੀ ਨਸਾਥੀ, ਬਸ਼ਰਿੇ ਤਕ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੇ ਤ ਆਹ ਹ ੋਚੁਿੱਕਾ ਸੀ। 

 

(ii) ਤ ਅਕਿੀ ਦਾ ਤਸ ਲ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਬਸ਼ਰਿੇ ਤਕ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੇ ਤਸ ਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਗ  ਹੋ ਚੁਿੱਕੀ ਸੀ, 

 

(iii) ਜੇਕਰ ਤ ਅਕਿੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਅਿੇ ਅਤ  ਾਤਹਿ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਾ-ਤਪਿਾ ਅਿੇ ਬਿੱਚੇ 

ਤਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਅਿੇ ਅਤ  ਾਤਹਿ ਹਨ, ਜਾਂ 

 

(iv) ਤ ਅਕਿੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ ਜੋ, ਪਤਰ ਾਰਕ ਪੁਨਰਤਮਲਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੇ, 18 ਸਾਲ ਿੋਂ 

ਘਿੱਟ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਅਤ  ਾਤਹਿ ਹੈ। 

 
 

14.4 ਮੈਨੰੂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਿਜ਼ੀ ਫਾਿਮ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਤੇ ਰਕਿੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ? 

 

14.4.1 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀ ਂਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੇ ਸੰਬੰਤਿਿ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸ ਰਿ ਤ ਿੱਚ, ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਰ ਾਰਕ ਪੁਨਰਤਮਲਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਦੇਿੋ ਪੈਿਾ 14.3)। 
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14.4.2 ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰਬੰਤਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

14.4.3 ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ  ਿੇਰੇ ਮਹਿੱਿ ਪ ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀ ਂ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਿੇ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਿੇ ਸੰਬੰਤਿਿ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ ੇਂ ਤਕ 

ਤ ਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਆਤਦ। 

 
 

14.5 ਮੈਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਪੁਨਿਰਮਲਨ ਲਈ ਰਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

14.5.1 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਅਿੇ ਪੈਿਾ 14.3 ਿੇ ਦਰਸਾਏ 

ਇਿੱਕ ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਪਤਰ ਾਰਕ ਪੁਨਰਤਮਲਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੇ 

ਗਏ ਪਿੇ ਿੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਪੁਨਰਤਮਲਨ ਯ ਤਨਟ (INIS) ਲਈ ਤਲਿਿੀ ਿੌਰ ਿੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 

Family Reunification Unit 
Irish Naturalisation and Immigration Service 

13/14 Burgh Quay 
Dublin 2 

D02 XK70 
 

 

14.5.2 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.inis.gov.ie ਿੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ 

 

ਯਾਦ ਿੱਿ ੋ ਰਕ ਪਰਿਿਾਿਕ ਪੁਨਿਰਮਲਨ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ ਦਿਜਾ ਜਾਾਂ ਸਿਾਇਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਪਰਦਾਨ 

ਕਿਨ ਦ ੇ12 ਮਿੀਨੇ ਅੰਦਿ ਦਾਿਲ ਕਿਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

http://www.inis.gov.ie/
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ਸੈਕਸ਼ਨ 15 

ਤੁਿਾਡੀ ਰਿਿਾਇਸ਼ 
 
 

15.1 ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ/ ਰਿਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 

 

15.1.1 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂIPO ਿੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਆਰੰਤਭਕ  ੇਰਤ ਆਂ ਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ 

ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ ਅਿੇ ਤਫਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਿੇ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (RIA) ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ ਤਜਹੜਾ ਸਟੇਟ 

ਦਆੁਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਿੀ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਅਿੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤ ਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਫੁਿੱਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 

ਤ ਿੱਚ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਬੰਤਿਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

15.1.2 ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਰਹਾਇਸ਼ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ  ੇਰਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਨੋਟ ਕੀਿਾ ਜਾਏਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੰ  

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ ਤਜਿੱਥੇ ਿੁਸੀ ਂਥੋੜ੍ੀ ਤਜਹੀ ਸਮਾਂ ਅ ਿੀ ਲਈ ਠਤਹਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਤਿੰਨ 

ਹਫ਼ਿੇ ਿੋਂ  ਿੱਿ ਨਹੀ।ਂ 

 

15.1.3 ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਿੇ ਥੋੜੇ੍ ਤਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਤ ਿੱਚ ਿਬਦੀਲ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਤ ਕਲਪ ਨਹੀ ਂਤਦਿੱਿਾ ਜਾਏਗਾ ਤਜਿੱਥੇ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਥਾਂਨਿਰਣ ਕੀਿਾ ਜਾ 

ਤਰਹਾ ਹੈ। 

 

15.1.5 ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ (ਤਕਸੇ  ੀ ਅਪੀਲ 

ਸਮੇਿ, ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋ ੇ) ਿੁਸੀ ਂਤਰਹਾਇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਤ ਿੱਚ ਰਤਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਜਿੱਥ ੇਿੁਹਾਨ ੰ  ਸਥਾਂਨਿਤਰਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 

ਤਫਰ ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਿਰਚੇ ਿੇ ਪਰਾਈ ੇਟ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਤ ਿੱਚ ਰਤਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

15.1.6 ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਕ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀ ਂਤਰਹਾਇਸ਼ ਆਤਦ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪਰਬੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਅਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ 

IPO ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਿੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 

 

15.1.7 ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਿੇ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਿੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ  ਾਲੇ ਹਾਊਸ 
ਤਨਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

15.1.8 ਿੁਸੀ ਂRIA ਰਾਹੀ ਂਅਤਿਕਾਰਿ ਿੌਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਗਈ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਿੋਂ ਸਥਾਂਨਿਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ 

ਕੇ ਲ ਉਨ੍ਾਂ ਹਾਲਾਿਾਂ ਤ ਿੱਚ ਤਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਿੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਤ ਕਲਤਪਕ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤ ਿੱਚ 

ਹੋ ੇ। 

 

15.1.9 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਿੇ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਿੋਂ www.ria.gov.ie ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

http://www.ria.gov.ie/
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ਅੰਤਕਾ 
 

ਸੰਪਿਕ ਿੇਿਿ ੇ
 

ਉਸ ਿੋਿ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਿਿਣਨ ਕਿ ੋਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੁਿੱਰਿਆ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ 

ਸੰਿੰਿ ਰਿੱਚ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ: 

 

ਸੰਸਥਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

Department of Justice and Equality.  

13 – 14 Burgh Quay, 

Dublin 2. D02 

XK70 
 

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 1 616 7700 

ਲੋ-ਕਾਲ:1890 551 500 

 ੈਬਸਾਈਟ: www.inis.gov.ie 

ਆਇਤਰਸ਼ ਨੈਚਰੁਾਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਿ ੇਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਤ ਸ 

(INIS) ਪਨਾਹ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ( ੀਤਜਆਂ ਸਮੇਿ) ਅਿ ੇ

ਨਾਗਤਰਕਿਾ ਦੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤ ਿੱਚ ਤਨਆਂ ਅਿ ੇ

ਬਰਾਬਰਿਾ ਮੰਿਰਾਲੇ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਤਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। INIS ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਿ ੇਪਨਾਹ 

ਮਾਮਤਲਆਂ ਿਿੱਕ ਇਿੱਕ ਸੰਪ ਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਤ ਿਾ  ੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਜਹੜਾ ਇਨ੍ਾਂ ਿੇਿਰਾਂ ਤ ਿੱਚ  ਿੇਰੇ ਤਨਪੁੰਨ 

ਸੇ ਾ ਨ ੰ  ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service,  

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2.  

D02 ND99 
 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 1 602 8000 

ਫੈਕਸ: + 353 1 602 8122 

ਈਮੇਲ: info@ipo.gov.ie 

 ੈਬਸਾਈਟ: www.ipo.gov.ie 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਫ਼ਿਰ (IPO) ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕੰਮ, 

ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਐਕਟ 

2015 ਦੇ ਪਰਾ ਿਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾ  ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਕ 

ਕੀ ਇਿੱਕ ਤ ਅਕਿੀ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਤਬਨੈਕਾਰ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ,ੇ IPO ਇਸ ਿੇ  ੀ ਤ ਚਾਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਰੀਫਾਊਲਮੈਂਟ ਆਤਦ ਨ ੰ  ਤਿਆਨ ਤ ਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ 

ਹੋਏ ਦ ਜੇ ਆਿਾਰਾਂ ਿੇ ਸਟੇਟ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਤ ਿੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਤਦਿੱਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

International Protection Appeals Tribunal 

6/7 Hanover Street,  

Dublin 2. 

D02 W320 
 

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 1 474 8400 

ਲੋ-ਕਾਲ: 1890 210 458 

ਫੈਕਸ: +353 1 474 8410 

ਈਮੇਲ: info@protectionappeals.ie  

 ੈਬਸਾਈਟ: www.protectionappeals.ie 

ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਪੀਲਜ਼ ਤਟਰਤਬਊਨਲ (IPAT) 

ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਕੰਮ IPO ਦੇ ਤਿਲਾਫ਼ ਨੈਗੇਤਟ  ਸੁਝਾ ਾਂ ਿੇ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਿੇ IPAT ਦੇ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਆੁਰਾ 

ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

http://www.inis.gov.ie/
http://www.ipo.gov.ie/
mailto:info@protectionappeals.ie
http://www.protectionappeals.ie/
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Reception and Integration Agency. 
P.O. Box 11487 

Dublin 2. 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: + 353 1 418 3200 

ਫੈਕਸ: +353 1 4183271 

ਈਮੇਲ: RIA_Inbox@justice.ie 

 ੈਬਸਾਈਟ: www.ria.gov.ie 

ਤਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਿ ੇਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (RIA) ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਤਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਅਿ ੇਸੰਬੰਤਿਿ 

ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਤਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਹਾਇਸ਼, ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ, ਤਸਿੱਤਿਆ, 

ਭਲਾਈ ਦੇ ਪਰਾ ਿਾਨ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

United Nations High Commissioner for 
Refugees. 

102 Pembroke Road, 

Ballsbridge, 

  Dublin 4.  

  D04 E7N6 
 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01 631 4510  

 ੈਬਸਾਈਟ: www.unhcr.org 

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ  ਲਈ ਯ ਨਾਈਤਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਾਈ 

ਕਤਮਸ਼ਨਰ (UNHCR) ਨ ੰ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਤਹਿੱਿਾਂ ਨ ੰ  

ਸੁਰਿੱਤਿਅਿ ਕਰਨ ਲਈ 1951 ਤ ਿੱਚ ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿਾ 

ਤਗਆ ਸੀ। UNHCR ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਮਾਨ ੀ, ਸਮਾਤਜਕ ਅਿ ੇ

ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ  ਜੋਂ ਪਰਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਮੁਿੱਿ ਕੰਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ  ਨ ੰ  ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਿਾਂ ਲਈ ਤਟਕਾਊ 

ਸਮਾਿਾਨਾਂ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪਦਾਰਥਕ 

ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਰੀਫਾਊਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਭਾ  ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਜਬਰਦਸਿੀ  ਾਪਸੀ ਤਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਮਾਰਨ 

ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਹਲੀ ਅਿ ੇਅਪੀਲ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਿੇ 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਬਾਰੇ UNHCR ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਿੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

UNHCR ਤਕਸੇ  ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਕੋਈ  ੀ 

ਇੰਟਰਤ ਊ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਲਿਿੀ 

ਦਾਿਤਲਆਂ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

International Organisation for Migration. 
116 Lower Baggot Street, 

Dublin 2. 

D02 R252 
 

ਫਰੀਫੋਨ: 1800 406 406 

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 1 676 0655  

ਈਮੇਲ: iomdublin@iom.int 

 ੈਬਸਾਈਟ: www.ireland.iom.int/ 

ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ (IOM) ਪਨਾਹ 

ਮੰਗਣ  ਾਤਲਆਂ ਅਿ ੇਗੈਰ-ਯ ਰਪੀਅਨ ਇਕਨਾਤਮਕ 

ਿੇਿਰ (EEA) ਿੋਂ ਅਤਨਯਤਮਿ ਪਰ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੁਪਿ 

ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਸ  ੈਇਿੱਛਾ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਪਰਿਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ 

ਹਨ ਅਿ ੇਤਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿਨ 

ਅਿ/ੇਜਾਂ ਯਾਿਰਾ ਦਸਿਾ ੇਜ਼ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

mailto:RIA_Inbox@justice.ie
http://www.ria.gov.ie/
http://www.unhcr.org/
mailto:iomdublin@iom.int
http://www.ireland.iom.int/
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Legal Aid Board (Smithfield). ਆਇਰਲੈਂਡ ਤ ਿੱਚ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਲਈ 

48/49 North Brunswick Street, ਤਬਨੈਕਾਰ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਿ ੇਤਕਸੇ  ੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਆਪਣੀ 

Georges Lane, ਅਰਜ਼ੀ ਤ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਸ ਲ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇ

Dublin 7. ਸੁਝਾ  ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੇਕਰ 

D07 PE0C ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰਿੱਤਿਆ ਅਪੀਲਜ਼ ਤਟਰਤਬਊਨਲ ਲਈ 

 ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੋ ੇ। 

ਟੈਲੀਫੋਨ: (01) 646 9600 

ਫੈਕਸ: (01) 671 0200 

ਈਮੇਲ:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie 

 
Legal Aid Board (Cork) 

Popes Quay Law Centre, 

North Quay House, 

Popes Quay, 

Cork 

T23 TV0C 

 
ਟੈਲੀਫੋਨ: + 353 21 455 16 86 

ਫੈਕਸ: +353 21 455 1690 

ਈਮੇਲ:lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie 

 
Galway Law Centre (Seville House) 

Seville House 

New Dock Road 

Galway 

H91 CKVO 

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 91 562 480 

ਫੈਕਸ: +353 91 562 599 

ਈਮੇਲ:lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie 

ਸ਼ਰਣ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਅਲਿੱਗ ਹੋਏ ਬਿੱਤਚਆਂ ਲਈ ਟੀਮ, 

TUSLA- Child and Family Agency 

Sir Patrick Dun's Hospital, 

Lower Grand Canal Street, 

Dublin 2. 

D02 P667 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 1 647 7000 

ਫੈਕਸ: +353 1 647 7008 

 ੈਬਸਾਈਟ: www.tusla.ie 

TUSLA – ਬਾਲ ਅਿ ੇਪਤਰ ਾਰ 

ਏਜੰਸੀ ਤਰਹਾਇਸ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਅਿ ੇਸਮਾਤਜਕ ਲੋੜਾਂ 

 ਰਗੇ ਿੇਿਰਾਂ ਤ ਿੱਚ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਤਿਆ 

ਮੰਗਣ  ਾਲੇ ਅਲਿੱਗ ਹੋਏ ਬਿੱਤਚਆਂ ਦੀ ਿਿਕਾਲ 

ਅਿ ੇਚਲੰਿ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਜੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। 

mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
mailto:lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie
mailto:lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie
http://www.tusla.ie/
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The Irish Red Cross Society. 
16 Merrion Square North, 

Dublin 2. 

D02 XF85 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 1 642 4600 

ਫੈਕਸ: +353 1 661 4461 

ਈਮੇਲ: info@redcross.ie http://www.redcross.ie 

ਆਇਤਰਸ਼ ਰੈਡ ਕਰੌਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿ ੇਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਪਿੱਿਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਸ ੈ-ਸੇ ਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟ ਰਕ ਦਆੁਰਾ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਿ ੇਮਾਨ ੀ ਰਾਹਿ ਦਾ ਪਰਾ ਿਾਨ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਤਪਿੱਿ ਹੈ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@redcross.ie
http://www.redcross.ie/

