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پاراستنی نێودەوڵەتی یاسایی 2015
[ئەم باڵونامەیە بە پێی یاسایی  ( )a( )10( 70یاسایی  2015پاراستتنی نێودەوڵەتی دابین کراوە]

زانیارینامە -سەبارەت بە ئامادەکاری بۆ گواستنەوەی مەلەفەکان بۆ ژێردەستی فەرمانگەی پاراستنی
نێودەوڵەتی

هێنانەکایەی شێوەی بە یەکبەشکردنی لێکۆڵینەوەکانو دیاری کردنی چارەنوسی داواکاریەکان بە پێی یاسایی پاراستنی
نێودەوڵەتی (بارودۆخی پەنابەریەتی ،یاسایی پاراستنی دووەمی ،وە یاسایی مۆڵەتی مانەوە)

ئەم زانیارینامەیە تەنیا بۆ زانیاریو ڕێنماییە .ئەو زانیاریانەی لێرەدا ڕوون کراونەتەوە ئامۆژگاری وە لێکدانەوەی
یاسایی نین بۆ یاسایی 2015ی پاراستنی نێودەوڵەتی .ئەم زانیارینامەیە تەنیا باس لە بەشە بنچینەیەکانی ئەو
مەلەفانە دەکات کە بەرنامەی ئامادەکاری گواستنەوەی یاسایی پاراستنی نێودەوڵەتی  2015دەیانگرێتەوە .وە
هەروەها ئاماژە ناکات بە هەموو ئەو بارودۆخانەی کە لەوانەیە ئەم یاساییە تێیدا کاری پێ بکرێت .ئەگەر تۆ
پێویستت بە زانیاری وورد هەبوو سەبارەت بە یاسایی 2015ی وە هەموو ئامادەکاریەکانی کە جێبەجێ دەکرێن
بەسەر مەلەفەکەی تۆدا دەتوانیت بە دوای ئامۆژگاری یاساییدا بگەڕێیی (هەوڵ بدەی ئامۆژگاری یاسایی بکرێی).
ئەم زانیارینامە دەبێت هاوکات لەگەڵ نامیلکەی پاراستنی نێودەوڵەتی بۆ داواکاران) ، (IPO 1وە هەروەها
پرسیارنامەی داواکاری بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی (  )IPO 2کە پێکەوە هاوپێج کراون یان پێدەدرێن ،بیخوێنیتەوە.

.1پێشەکی
1.1یاسایی پارستنی نێودەوڵەتی ( 2015یاسایی  ،)2015لە رێکەوتی 31ی مانگی 12ی ساڵی  2016لە الیەن وەزیری
دادو یەکسانی ("وەزیر") هاتە بواری دەستپێکردنەوە .لەم زانیارینامەیەدا ئەم یاسایە بەم شێوەش ئاماژەی پێکراوە،
"ڕێکەوتی دەستپێکردنەکە".
 1.2لەم زانیارینامەیەدا زانیاری گرنگ سەبارەت بە ئامادەکاری بۆ گواستنەوەی مەلەفەکان/داواکاریەکان کە پێش ئەوەی
یاسایی پاراستنی نێودەوڵەتی چووبێتە بواری جێبەجێ کردنەوە داواکاریان بۆ ئەنجام دراوە وە هەروەها بەم پێی ئەم
یاسایە هەڵسەنگاندنو لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ دەکرێت (لە چەند قۆناغێکی دیاریکراوی پڕۆسەکەدا) بۆ یاسایی پاراستنی
نێودەوڵەتی( 2015بارودۆخی پەنابەرێتی ،پاراستنی دووەمی-سابسیدری پرۆتێکشن) هەروەها چەند زانیاریەک
سەبارەت بە مۆڵەتی مانەوە دەخرێنە ڕوو.
 1.3ئامانجمان ئەوەیە کە تۆ بە باشی لە چۆنیەتی بەرنامەی ئامادەکاری گواستنەوەی مەلەفەکان تێبگەیت.
INTERNATIONAL PROTECTION OFFICE
Kurdish

AN OIFIG UM CHOSAINT IDIRNÁISIÚNTA

•وەک گواستنەوەی چەند مەلەفیەک کە بۆ بارودۆخی پەنابەرێتی یان پاراستنی دووەمی-سابسیدەری پرۆتێکشن لە
نوسینگەی کۆمیۆسیۆنی داواکارانی پەنابەری)(ORAC
وە
•چەند مەلەفێک کە بۆ داوای دووبارە پێداچوونەوە بە یەکەم بڕیاڕی وەزیر چوونەتە الی دادگای دووبارە پێداچوونەوە بە
مەلەفی پەنابەریەتی )(RAT
کە پێش 31ی مانگی 12ی  2016داواکاریان بۆ کراوە وە پێشکەشی فەرمانگەی پاراستنی نێودەوڵەتی وە
خزمەتگوزاری کۆچبەریو وواڵتنامەی ئێرلەند کراون بۆ تەواو کردنو بڕیاڕدان لە سەریان بە پێی یاسایی پاراستنی
نێودەوڵەتی .2015
 1.4زانیاری زیاترو وردتر سەبارەت بە چۆنیەتی پێدانی مافی بارودۆخی پەنابەریەتی وە پاراستنی دووەمی وە هەروەها
شێوازی جێبەجێ کردنی قۆناغەکانو داواکردن لە فەرمانگەی پاراستنی نیودەولەتی ،لە نامیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی
پاراستنی نێودەولەتی ڕوون کراوەتەوە .لەو نامیلکەیەدا مافەکانو ئەرکەکانی تۆ وەک داواکارێک بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی
وە هەروەها ئەو کەسانە یان قۆناغانەی کە تۆ لە ماوەی پرۆسەی جێبەجێ کردنی داواکاریەکەت ڕووبەڕویان دەبیتەوە،.
بۆت ڕوون کراونەتەوە .لەو نامیلکەیەدا هەموو ئەو پێوەرانەی کە بۆ ڕەچاوکردنی مۆڵەتی مانەوەی داواکار لە الیەن
وەزیرەوە دیاری کراون دەخرێنە ڕوو .ئەگەر هاتوو داواکار ،مافی پاراستنی نێودەوڵەتی پێ نەدرا یان بێجگە لە پێوەری
پاراستنی مافی پاراستنی نێودەوڵەتی.
 1.5ئێمە هەروەها لەگەڵ ئەم زانیاریانە ،پرسیارنامە بۆ داواکارانی پاراستنی نێودەوڵەتی ) (IPO 2هاوپێج دەکەین یان
دەدەین بە داواکار.
 1.6زۆر گرنگە کە تۆ بە ووردی ئەم زانیاریانە بخوێنیتەوە لەگەل ئەو نامیلکەیەو وە هەروەها پرسیارنامەیە کە پێت
دەدرێن پێکەوە ،وە بە دوای ئامۆژگاری یان هاوکاری یاسایی دا (وەک پارێزەر یان موحامی ) بگەڕێی ئەگەر پێویستی
کرد بۆ ئەوەی هەڵسەنگاندن بۆ داواکاریەکەت دەسپێشخەری بۆ بکرێتو بچواتە بواری جێبەجێ کردنەوە ،وە لە
هەمانکاتدا دڵنیا ببینەوە کە تۆ لە بەرنامەی ئامادەکاری بۆ گواستنەوەی مەلەفەکان وە چۆنیەتی هەڵسەنگاندنیان بە
پێی یاسایی پاراستنی نێودەوڵەتی  2015تێدەگەی.
.2ئامانجی ،یاسایی پاراستنی نێودەوڵەتی2015
 2.1ئامانجی یاسایی  ،2015هێنانەکایەی بە یەکبەشکردنی داواکاریەکانە کە تێیدا هەل دەڕەخسێنێت بۆ هەموو ئەو
هۆکارانەی کە پێویستیان بە پاراستنی نێودەوڵەتیە (بارودۆخی پەنابەرێتی ،وە پاراستنی دووەمی-سابسیدەری پرۆتێکشن)
وە مۆڵەتی مانەوە لە وواڵتی ئێرلەند ،وە هەروەها بە هۆی هۆکارگەلی دیکەوە ،داواکاریەکانیان لێکۆڵینەوەی بۆ بکرێتو
چارەنوسیان دیاری بکرێت لە پرۆسەیەکی بێپچڕاندا.
 2.2لە یاسایی  2015ئامادەکاری گواستنەوە دەکرێت بۆ ئەو مەلەفانەی/داواکاریانەی کە بۆ بارودۆخی پەنابەریەتی وە
پاراستنی دووەمی-سابسیدەری پرۆتێکشن کە پێش ڕێکەوتی دەستپێکردنی یاسای  2015پێشکەش کراون (سەیری بەندی
 4بکە).
 .3ئاخۆ کێ داواکاریەکان یان ئەو مەلەفانەی کە دەبێت دووبارە پێداچوونەوەی بڕیاڕیان بۆ بکرێت بە پێی یاسایی
پاراستنی نێودەوڵەتی دیاری دەکات؟
 3.1بە پێی یاسای  2015ڕێکخراوی  ORACهەڵوەشاوەتەوە .ئەرکی پەرپرسیاریەتی بۆ لێکۆڵینەوە وە دیاریکردنی
چارەنووسی داواکاریەکان بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی وە هەر چەشنە مافی مۆڵەتی مانەوەیەک لەم زانیارینامەیەدا ئاماژەی
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پێکراوە وە لەو کاتەوە یاسایی  2015خراوەتە بواری جێبەجێ کردنەوە ،دەگوێزرینەوە بۆ فەرمانگەی پاراستنی
نێودەوڵەتیو ( ،)IPOخزمەتگوزاری کۆچبەری وواڵتنامەی ئێرلەند (.)INIS
 3.2هەر بە پێی یاسایی  ،2015ڕێکخراوی " "RATچیتر نەماوە ،ئەو ڕێکخراوەی کە پێشتر پێداچوونەوەی بۆ
مەلەفەکان ئەکرد و مەحکەمەی بۆ دابین ئەکردن .هەربۆیە ئەرکی بەرپرسیاریەتی بۆ دیاریکردنو بڕیاردان لە سەر ئەو
مەلەفانەی کە بۆ داواکاری دووبارە پێداچوونەوە بە بڕیارەکان نێردرابوونە الی رێکخراوی " "RATوەک بەشێک لە
داواکاریەکان بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی وە لەو کاتە یاسایی پاراستنی نێودەوڵەتی دەستی بەکار کردووە ،ئەوانیس
دەگوێزرینەوە بۆ داداگای دووبارە پێداچوونەوەی پاراستنی نێودەوڵەتی (.)IPAT
 .4ئامادەکاری گواستنەوە بۆ ئەو داواکاریانەی کە بۆ بارودۆخی پەنابەرێتی وە پاراستنی دووەمی پێشکەش کراون وە
پێش دەستپێکردنی یاسایی  2015داواکاریەکانیان یەکالیی نەکراوەتەوە
 4.1مەگەر لە کاتێکدا داواکاریەکە بە پێی ئەو یاسایەی یەکێتی ئوروپا کە لە دوبلن دارشتنی بۆ کراوە ،هەڵسەنگاندنی بۆ
بکرێت وە بە پێی بارودۆخەکە ئامادەکاری بۆ دەکرێت (تکایە بۆ زانیاری زیاتر بەندی 10ی نامیلکەی زانیاری بۆ
داواکارانی پاراستنی نێودەولەتی بخوێنەوە ) .ئەم ئامادەکاری گواستنەوە ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە پێش دەستپێکردنی
یاسایی  2015داواکاریان بۆ بارودۆخی پەنابەرێتی وە پاراستنی دووەمی پێشکەش کردووە وە داواکاریەکەیان یەکالیی
نەبووەتەوە.

بەشی  -1داواکاریەکانی پەنابەری لە ڕیکخراوی ئۆراک
ئەگەر داواکاریت پێشکەش کردبێت بۆ بارودۆخی پەنابەریەتی پێش ئەوەی یاسایی  2015خرابێتە بواری جێبەجێ
کردنەوە وە وەاڵمت نەدرابێتەوە یان ڕیپۆرت تاوەکو ئێستا لە الیەن ڕێکخراوی " "ORACئامادە نەکرابێت بە پێی
یاسایی ژمارە 13ی یاسایی پەنابەرێتی یان یاسایی  1996تا ئەو ڕێکەوتە (بە واتایەکی دیکە ،ئەگەر راسپاردە ئامادە
نەکرابێت بۆ بڕیاردان لەسەر کەیسەکەت یان مەلەفەکەت) ئەوا داواکاریەکەت وەک داواکاریەک بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی
هەژمار دەکرێت (لە هەردوو حاڵەتدا ،بارودۆخی پەنابەریەتی وە پاراستنی دووەمی-سابسیدەری پرۆتێکشن) ،بە پێی
یاسایی  2015هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت .مەلەفەکەت یان خود داواکاریەکەت دەگوازرێتەوە بۆ فەرمانگەی پاراستنی
نێودەوڵەتی ،وە لە الیەن ئەم فەرمانگەیە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت وە بڕیاری لە سەر دەدرێت کە ئاخۆ مافی بارودۆخی
پەنابەرێتیت پێ بدرێت یاوەکو پاراستنی دووەمی.
ئەگەر وا دانرا کە تۆ مافو شایستەی ئەو نەبووی کە مافی بارودۆخی پەنابەریەتی یاوەکو پاراستنی دووەمی-سابسیدەری
پرۆتێکشن پێ بدڕێت ،ئەوا ئەو کات وەزیر دەستبەجێ بارودۆخەکەت رەچاو دەکاتو هەڵدەسەنگێنێت بۆ ئەوەی بزانێت
هۆکاری دیکە هەن کە ببنە هۆی ئەوەی وەزیر مافی مانەوەت پێ بدات .ئەم بڕیارەی وەزیر بە گوێرەی هەموو ئەو
بەڵگانە دەبن کە تۆ لە کاتی دەستپێکی داواکاریەکەتدا پێشکەشت کردوون وە هەروەها ناچار ناکرێی بۆ ئەوەی
داواکاریەکی دیکە سەر لە نوێ پێشکەش بکەیتەوە لەم قۆناغەدا.

بەشی -2پێداچوونەوەکانی پەنابەری
ئەگەر داواکاریەکەت بۆ بارودۆخی پەنابەری چووبێتە الی دادگای دووبارە پێداچوونەوە بۆ مەلەفی پەنابەری ()RAT
بۆ ئەوەی پێداچوونەوەی بۆ بکرێت وە پێش دەستپێکردنی یاسایی  2015لە الیەن ڕێکخراوی ( )RATبڕیاری لەسەر
نەدرابێت ئەوا مەلەفەکەت بە پێی یاسایی پاراستنی نێودەوڵەتی  ،2015هەڵسەنگاندنو بڕیاری لە سەر دەدرێت .لەم
قۆناغەدا فایلەکەت دەگوازرێتەوە بۆ الی ( )IPOبۆ هەڵسەنگاندن بەاڵم تەنیا بۆ مافی پاراستنی دووەمی پەنابەریەتی.
ئەگەر هاتوو ڕاسپاردەو بڕیار لە سەر داواکاریەکەت بۆ بارودۆخی پەنابەریەتی درابوو لە الیەن ( )ORACئەوا
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بارودۆخەکەت وەک خۆی دەمێنیتەوە بە بێ ئاڵۆگۆڕ .ئەگەر " "IPOبڕیار بدات کە تۆ نابێت مافی پاراستنی دووەمیت
پێ بدرێت ،ئەوا ئەوکات وەزیر دەستبەجێ بارودۆخەکەت رەچاو دەکات بۆ ئەوەی بزانێت کە تۆ پێوەرو هۆکاری دیکەت
هەن مافی مانەوەت پێ بدرێت یان وەکو نا .ئەو داواکاریانەی کە پێشتر بۆ دووبارە پێداچوونەوەی بڕیاری یەکەم
نێردرابوون بۆ ڕێکخراوی " "RATهەڵدەگیرێنو دەگوێزرینەوە بۆ الی " "IPATکە ڕێکخراوێکی نوێیەو ئەرکی
دووبارە پێداچوونەوە بە بریاری یەکەم دەخاتە ئەستۆی خۆی .ئەگەر بۆ پاراستنی دووەمی-سابسیدەری پرۆتێکشن
وەرنەگیرایو رەفز کرای ،ئەگەری هەیە بتوانیت دوبارە داوای پێداچوونەوەی بڕیار بکەی لە " "IPATبە راسپاردەی
" "IPOوە ئەم دوو داواکاریانەت بۆ مافی پاراستنی دووەمی لەم قۆناغەدا وەک یەک داواکاری سەیر دەکرێنو گوێ بۆ
ڕادەگیردرێت .ئەگەر دیسان وەرنەگیرایتو ڕەفز کرای بۆ مافی مانەوە لە الیەن " ،"IPOپێویستە بزانیت دوای
وەرنەگرتنتو رەفز کردنەوەت بە پێی ئەو پێوەرانەی لەسەرەوە ئاماژەمان پێکردن ،ناتوانیت چیتر داواکاری پێشکەش
بکەیتەوە لە ڕێکخراوی " "IPATبۆ پێداچوونەوە بە داواکاریەکەتدا بە پێی یاسایی 2015
بەشی  -3پاراستنی دووەمی-سابسیدەری پرۆتێکشن
ئەگەر داواکاریت پێسکەش کردبێت بۆ دووبارە پیداچوونەوەی بڕیاری یەکەم بۆ مەلەفەکەت پێش دەستپێکردنی یاسایی
 2015وە نوسینگەی کۆمیسیۆنی داواکارانی پەنابەری ( )ORACتاوەکو کاتی دەستپێکردنی یاساکە لێکۆڵینەوەی دەست
پێ نەکردووبێت بۆ داواکاریەکەت ،ئەوا داواکاریەکەت وەک داواکاری بۆ مافی پاراستنی نێودەوڵەتی  2015هەژمار
دەکرێتو ڕەفتاری لەگەڵ دەکرێت .لەم قۆناغەدا داواکاریەکەت یان مەلەفەکەت دەگوازرێتەوە بۆ الی " "IPOبۆ
هەڵسەنگاندنو ڕەچاوکردن بەاڵم تەنیا بۆ مافی پاراستنی دووەمی -سابسیدەری پرۆتێکشن .ئەگەر هاتوو تاوەکوو پێش
دەستپێکردنی یاساکە بڕیار درابوو لە سەر داواکاریەکەت لە الیەن " "ORACبۆ بارودۆخی پەنابەریەتی( یاوەکو
مەلەفەکەت لە قۆناغی بریاردان بووبێت لە الیەن " ) "RATئەوا مەلەفەکەت لە جێگای خۆی دەمێنیتەوەو ئاڵوگۆر یان
گواستنەوەی بۆ ناکرێت).
زانیاری دیکە
)(iئەگەر داواکاریت پێشکەش کردبێت پێش رێکەوتی دەستپێکردنی یاسا نوێیەکە وە " :ORACپێش ئەم رێکەوتە
لێکۆڵینەوەکانی دەست پێکردبێت لەسەر داواکاریەکەت ،ئەوا یاسایی  2015هیچ کاریگەری نابێت لەسەر
بارودۆخەکەت ،تەنیا ئەوە نەبێت کە " "IPOئەرکەکان دەخاتە ئەستۆی خۆیو جێگرەوەی " "ORACدەبێت.
)(iiئەگەر داواکاریەکەت پێشکەش کردبێت بۆ پاراستنی دووەمی-سابسیدەری پرۆتێکشن ،پێش دەستپێکردنی یاسا
نوێیەکە وە هێشتا داواکاریەکەت لە الی " "RATبووبێت بۆ دووبارە پێداچوونەوە ،مەلەفەکەت دەگوێزرێتەوە بۆ الی
ڕێکخراوی " "IPATبەاڵم هەر بە پێی یاسا کۆنەکە بڕیاری لە سەر دەدرێت نەک یاسا نوێیەکە.

 .5مۆڵەت دان بۆ مانەوە (ئیقامەی مرۆیی یان ئینسانی)
 5.1ئەگەر " "IPOڕاسپاردەو بڕیار بدات کە داواکاریەکەت بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی وەرنەگیراوە یان رەفز کراوە (
ئیتر بۆ داواکاری بارودۆخی پەنابەریەتی یان پاراستنی دووەمی بێت یان پاراستنی دووەمی بە تەنیا) ،ئەوکات بڕیار
دەدرێت کە ئایا مافی مانەوەت پێ بدرێت بە پێی بنەماو پێوەرەکانی دیکە ،لە ئێرلەند.
 5.2زۆر گرنگە کە ئاگادار بیت لەمەوبەدوا شێوازی کارکردن ئاڵۆگۆڕی بەسەردا هاتووە وە یاسایی  2015کاری پێ
دەکرێت ،چونکە چیتر وەزیر نامەی چۆنیەتی پێشنیارەکانت بۆ نانێرێت سەبارەت بە مانەوەت لە ئیرلەند .لە جیاتی وەزیر
ڕێکخراوی " "IPOلێکۆڵینەوە دەکات بۆ داواکاریەکەت .بۆ نموونە لە بارودۆخێکدا ئەگەر " "IPOبریار بدات کە
داواکاریەکەت بۆ بارودۆخی پەنابەریەتی وەرنەگیراوە یان رەفز کراوە ،خۆیان ئاگادارت دەکەنەوە لە ڕێگای نامەوە.
بڕیارەکان بە گوێرەی ئەو زانیاریو بەڵگەنامانە دەدرێن کە تۆ لە دەستپێکی داواکاریەکەتدا پێشکەشی ئەم فەرمانگەیەت
کردبێت.
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 5.3هەر بۆیە ئەگەر مەلەفەکەت بگوازرێتەوە بۆ الی " "IPOبۆ لێکۆڵینەوە ،ئەوا ثۆ پێویستە هەموو ئەو هۆکارانەی
کە پێت وایە دەبێت مافی پەنابەریو مانەوەت پێ بدرێت لەو پرسیارنامەی ( )IPO2وەک بەشێک لە داواکاریەکەت بۆ
پاراستنی نێودەوڵەتی پێت دەدرێت ڕوون بکەیتەوەو بینوسی .وەک نمونە بنەماڵەکەت یان عائیلەکەت وە یاخۆ بارودۆخی
بنەمالەی/عائیلەی ،سرووشتی پێوەندی تۆ لەگەڵ ناوخۆی ئێرلەند یان دەرەوی ئێرلەند ،لەگەڵ ڕەچاوکردنی مرۆیی،
ئەمانە هەموو بابەتی پێوەندیدارو گرنگن بۆ مافی مانەوەت لە وواڵتدا .بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر سەبارەت بە بابەتە
پێوەندیدارەکان تکایە ئەو نامیلکەی زانیاریە کە بۆ پاراستنی نێودەولەتی پێت دراوە بخوێنەوە.

 5.4پێویستە (لە جیاتی وەزیر) ئێمە " "IPOئاگادار بکەیتەوە لە هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێک کە پێوەندیدار بێت بە
بارودۆخەکەت (لەوانە بارودۆخی بنەماڵەیت یان خانەوادەیت ،یان بارودۆخی وواڵتی خۆت ئەگەر پێویستو پێوەندیدار
بوو).

 .6ئەگەر ئەم ئامادەکاری/بەرنامەی گواستنەوە من بگرێتەوە ،ئاخۆ پێویست دەکات دووبارە داواکاریەکی دیکە
پێشکەش بکەم بۆ پاراستنی نیودەولەتی؟
 6.1ئەگەر داواکاریەکەت لە ناو یەکێک لەو بەشانەی سەرەوە کە لە بەندی 4ی سەرەوە ئاماژەمان پێکردووە ئەوا
پێویست ناکات داواکاریەکی دیکە پێشکەش بکەی بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی لە وەزیر بەاڵم دەبێت ڕێنمایەکانی بەندی 7ی
خوارەوەی ئەم زانیارینامەیە پەیڕەو بکەی کە سەبارەتە بە پڕکردنەوەی بەشە پێوەندیدارەکانی پرسیارنامەی ( )IPO2بۆ
داواکاری پاراستنی نێودەوڵەتی.
 .7چۆنیەتی تەواوکردن/پڕکردنەوەی پرسیارنامەی پاراستنی نێودەولەتی
 7.1ئەگەر داواکاریەکەت وەک داواکاریەک بۆ پاراستنی نێودەولەتی هەژمار بکرێت وە لە بەشی  2.1یاوەکو 3ی بەندی
4ی ئەم زانیارینامە ئاماژەی پێکرابیت ،ئەوا پرسیارنامەکە دەبێت بە پێی ئەم بەشانەی خوارەوە پڕ بکرێتەوە.
بەشی  ( 1بارودۆخی پەنابەریەتی ،پاراستنی دووەمی ،یان مۆڵەتی مانەوە)
ئەوا تکایە هەموو بەشە پێوەندیدارەکانی پرسیارنامەکە پڕ بکەرەوە.
بەشی ( -2پاراستنی دووەمی یان مۆڵەتی مانەوە)
تکایە پرسیارنامەکە پڕ بکەرەوە بەاڵم ئەو بەشانەی پڕ مەکەرەوە کە پەیوەندیان بە بارودۆخی پەنابەرێتی هەیە (وەک
پرسیاری  63aوە 63b
بەشی  (-3پاراستنی دووەمی وە مۆڵەتی مانەوە)
تکایە پرسیارنامەکە پڕ بکەرەوە بەاڵم ئەو بەشانەی پڕ مەکەرەوە کە پەیوەندیان بە بارودۆخی پەنابەرێتی هەیە (وەک
پرسیاری  63aوە 63b
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 7.2تۆ مافی ئەوەت هەیە کە هەر چەشنە زانیاریەکی زیاتر کە پێت وایە یارمەتیدەر دەبێت بۆ رەچاوکردنی
داواکاریەکەت بە نوسین پێشکەشی ئێمەی بکەیت .بەاڵم پێویست ناکات دووبارە ئەو بەڵگانەمان پێشکەش بکەیتەوە کە
پێشتر پێشکەشت کردووین.
7.3تۆ دەبێت ئەو پرسیارنامەیەی ( )IPO2کە پێت دەدرێت وەک بەشێک لە داواکاریەکەت بۆ پاراستنی نێودەولەتی ،
لەگەڵ هەر چەشنە زانیاریەکی زیاتر کە پشتت پێوە بەستوون وەک یارمەتیدەریک بۆ داواکاریەکەتو پێدانی مافی
مانەوەت ،بنێریتەوە لە مەودای کەمتر لە  20ڕۆژی ئیش پێکراو لەگەڵ ئەو نامەیەی کە هاوپێچی ئەم زانیارینامەیە
کراوە وە بخرێتە ناو ئەو زەرفی نامەیەی کە بۆمان دابین کردووی وە دەتوانیت بە خۆڕایی بینێریتەوە بۆ ئەم ئادرەسەی
خوارەوە؛
Transitional Cases Section,
International Protection Office,
Irish Naturalisation and Immigration Service,
79 - 83 Lower Mount Street,
Dublin 2,
D02 ND99

 7.4ئەگەر خۆت یان ڕاوێژکەری یاسایت ویستتان زانیاری زیاتر دابین بکەن دوای ئەوەی تۆ ئەو زانیارایانەی کە لە
بەندی  7.3کە لە سەرەوە ئاماژەی پێکراوە پێشکەس کردبوو .ئەگەر لەو حاڵەتەدا بووی کە بتەوێت زانیاری زیاتر
بنێریت ئەوا تکایە بە زووترین کات وە النیکەم دوو هەفتە پێش ئەوەی چاوپێکەوتنی/موقابلەی سەرەکیت دەست پێ
بکات بۆمان رەوانە بکە .چونکە ئەو مەودایە بوارمان پێ دەدات زانیاریەکانی/بەڵگەکانت وەربگێڕین/تەرجومە
بکەینەوە سەر زمانی ئینگلیزی بۆ ئەوەی " "IPOدڵنیاببێتەوە کە بە تەواوی بەڵگەکان لەبەردەستدانو
لێکۆڵینەوەیان بۆ کراوە پێش دەست پێکردنی ڕێکەوتی چاوپێکەوتنەکەت.

 .8ئاخۆ من کەی جاوپێکەوتنم لەگەڵ دەکرێت بە پێی یاسایی پاراستنی نێودەولەتی 2015؟
 8.1کاتێک تۆ پرسیارنامەکەت ( )IPO2بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی پرکردبێتەوەو ناردتبێتەوە لەگەڵ هەر زانیارێکی زیاد
یان پێوەندیدار بۆ ئێمە وەک ئەوەی لە بەندی  7ئاماژەمان پێکردووە ،فەرمانگەی پاراستنی نێودەوڵەتی لە پێوەندیدا دەبێت
لەگەڵت بۆ ڕێکخستنی چاوپێکەوتنێک ئەگەر پێویست بکات .ڕێکەوتو بەرواری چاوپێکەوتن/موقابلەکەت لەوانەیە چەند
مانگێک درێژە بکێشێت بە هۆی ئەو ژمارە زۆرەی داواکاریەکان کە بارگرانیان دروست کردووەو " "IPOپێویستە
لێکۆڵینەوەیان لەسەر بکات.
 8.2پێویست ناکات تۆ ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ پێوەندی بکەی بە فەرمانگەی پاراستنی نێودەوڵەتی بۆ ئەوەی داوای
ڕێکخستنی چاوپێکەوتن بکەی ،لەبەر ئەوەی ئەم فەرمانگەیە خۆیان کاتی چاوپێکەوتنەکان دیاری دەکەن.
 .9ئاخۆ داواکاری پێداچوونەوەی بڕیار لە چی کاتێکدا لە الیەن " "IPATگوێی بۆ رادەگیردرێت یان ڕێکەوتی
مەحکەمەی کەی بۆ دیاری دەکرێت؟
 9.1ئەگەر هێشتا چاوەڕێی بڕیاری بۆ بارودۆخی پەنابەریەکەت وە ئەم پێداچوونەوەیە تاوەکو پێش دەستپێکردنی یاسا
نوێیەکە بڕیاری لەسەر نەدرابێت ئەوا مەلەفەکەت ئەگوێزرێتەوە بۆ الی " "IPOوەک ئەوەی لە بەندی 4ی سەرەوەی
ئەم زانیارینامەیە ئاماژەی پێکراوە.
 9.2ئەگەر هێشتا بڕیار دان لەسەر دووبارە پێداچوونەوەی داواکاریەکەت بۆ پاراستنی دووەمی یەکالیی نەکراوەتەوە،
ئەوا ڕێکخراوی " "IPATلەمە ئاگادارەو ڕێکەوتێکی چاوپێکەوتنت بۆ دەنێریت بۆ ئەوەی لە مەحکەمە گوێ بۆ
قسەکانت بگیردرێت.
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 .10زانیاری زیاتر
 10.1هەر لێپرسینەوەیە یان پرسیارکردنێک سەبارەت بە ناوەڕۆکی ئەم زانیارینامەیە هەبێت دەتوانن بینێرن بۆ ئەم
ئادرەسو ئیمەلەی خوارە؛
Customer Service Centre, International Protection Office, Irish Naturalisation and Immigration
Service, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2 or to
info@ipo.gov.ie
 10.2دەتوانن سەردانی ماڵپەڕی  www.ipo.gov.ieبکەن بۆ زانیاری یاسایی و بەرنامەو پەیڕەوی یاسایی پاراستنی
نیودەوڵەتی .2015

 10.3ئەم زانیارینامەیە وەرگێڕاوەتە سەر چەند زمانێکی جۆراجۆر و لە ڕێگەی ئەو ئیمەیلەی سەرەوە دەست ئەکەوێت.
 10.4تۆ دەتوانیت داواکاری یارمەتی یاسایی بکەی لە ڕێکخراوی
)ئەنجومەنی هاریکاری یاسایی(
کە ڕێکخراوێکی دابین کردنی خزمەتگوزاری یاساییە بۆ ئەوەی لە داواکاریەکەت بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی یارمەتیت بدەن .وە
لە هەمانکاتدا دەتوانی لەسەر گیرفانی/ئەستۆی خۆت پارێزەری تایبەت بگری.
 10.5هەروەها دەتوانیت پێوەندی بگری بە کۆمیساریای بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران وەک بەشێک لە
داواکاریەکەت بۆ پاراستنی نێودەولەتی.
 10.6بۆ پێوەندی گرتن بەم فەرمانگەی ئێمەوە وە چەند ڕێکخراویەکی دیکەوە ،هەموو زانیاریەکانی چۆنیەتی پێوەندی گرتن
لە خوارەوە ئاماژەی پێکراوە.

یتەڵوەدوێن ینتساراپ یەگنامرەف
دنالریئ یتاڵوواه و چۆک یرازوگتەمزخ
ی)رەوینەژ(مەوود ینووناک2017
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هەندێک زانیاری بۆ پێوەندی گرتن
International Protection Office
Irish Naturalisation and Immigration Service,
79-83 Lower Mount Street,
Dublin 2. D02 ND99
ژمارەی تەلەفۆن: 01 6028000
فاکس: 01 602 8122
ماڵپەڕ: www.ipo.gov.ie
ئیمەیل: info@ipo.gov.ie
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street,
Dublin 2. D02 W320
ژمارەی تەلەفۆن: 01 474 8400
تەلەفۆنی نێوخۆ: 1890 210 458
فاکس: 01 474 8410
ماڵپەڕ: www.protectionappeals.ie
ئیمەیل: info@protectionappeals.ie
Legal Aid Board
Legal Aid Board Law Centre - Smithfield,
48/49 North Brunswick Street,
Georges Lane,
Dublin 7. D07 PE0C
ژمارەی تەلەفۆن: 01 646 9600.
ماڵپەڕ: www.legalaidboard.ie
ئیمەیل: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
International Organisation for Migration.
116 Lower Baggot Street,
Dublin 2. D02 R252
تەلەفۆن کردن بە خۆڕایی: 1800 406 406
ژمارەی تەلەفۆن: +353 1 676 0655
ماڵپەڕ: www.ireland.iom.int
ئیمەیل: iomdublin@iom.int
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
102 Pembroke Road,
Ballsbridge,
Dublin 4. D04 E7N6
ژمارەی تەلەفۆن: 01 6314510
ئیمەیل: iredu@unchr.org
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