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 اړهکتابګوټي په  د دغه .1

 

له ې دی چې د ب کوچنيو/ماشومانوله پارهجالشود هغه کتابګوټی ! دغه کميعل سالما

له الرې  TUSLAکورنۍ د ادارې د دي دلته را رسېدلی یا ساتونکي  مور او پالر

دنړیوال خوندیتوب له پاره د ماشوم او غوښتنه کړې وي. لپاره یې دنړیوال خوندیتوب 

دا وسره لپام کې نيو پهشومانوګټه کوچنيو ماشوورلينډ کې جالآیTUSLAکورنۍ اداره 

چې د دفتر هغه ا به دنليک چمتوشي که نه، د.داچې داسې یوغوښتويچمتوک کلينغوښت

 .کېږيپه واسطه پلټنه  کارکوونکوهغه د نامه یادېږئ په (IPO)نړیوال خوندیتوب

 

 اصليهغه ماشومان دي چې له خپل لري  کم عمرکلو څخه 18دچې ماشومان جال شوي

مور او پالر یا له خپل قانوني/عرفي لومړني هيواد څخه بهر له دواړو

 دي. جال شويساتونکي څخه /پالونکي

 

د او د نړیوال خوندیتوب یڅه دنړیوال خوندیتوب د شرح کړي چې دا بهدغه کتابګوټی 

 . ديکوم له پاره بيالبيل پړاوونه  غوښتنليک

 

باید دغه کتابګوټی د لومړي مخ څخه تر پایه ولولئ او پوه شئ چې ستاسې په تاسې 

چمتو کړی څه  یوغوښتن ليکد نړیوال خوندیتوب له پاره  TUSLAکله چې استازولۍ

 شي. پېښ  به

 

کې د نړیوال  آیرلينډتاسې ته په سدا به چې شي  کېدایتاسېباید دغه کتابګوټی وساتئ 

تاسې له پاره په دې کې  ي.وکړمرسته مرحلې کې ستاسې سرهغوښتونکي خوندیتوب 

 پکې وساتئ. پتېبرېښناليکاو ټيلېفونونوشمېرېدګټورې هغه یو داسې مخ هم شته چې 

 

 دغوره مالوماتوکوونکو له پاره  درخواستیعنې غوښتونکود نړیوال خوندیتوبتاسې باید

له پاره مرستې ته  پوهېدوشي د  د کومتاسې په دې کې  چېرته. که  کتابګوټی هم ولولئ

 نورېهغوی وغواړئ چې استازي څخهله  TUSLAد ستاسې ، تاسې باید اړتيا لرئ

 الرښوونې او مرستې ولټوي. قانوني
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 به څوک مرسته وکړي؟ ما سره.2

 

ځينې چې  ېاجازه نه لرکې  آیرلينډتاسې په ، يکلونو څخه کم عمره ی 18د اسېدا ځکه چې ت

چاته اړتيالرې چې ستا مسؤل دی ترڅو بل هغه  اسېدې له پاره تد پخپله ونيسې. پهتصميمونه 

 مرسته وکړي.  اړهپه نيولوره ددغو تصميمونو ې سله تاس

 

 ته د ننوتلو په بندر کې نړیوال خوندیتوب آیرلينډد نړیوال خوندیتوب په دفتر یا که تا 

یا دیوه  ژندل شوی یې، اوېکلو کم عمره ماشوم پ 18د  تاسېچېرتهاو، که  ونکی وسېغوښت

 شی. راجعته  TUSLA، نو ته بهپه حفاظت کې نه یې مناسب بالغ

 

کلو کم عمره وګړو د  18له  کې د جال شووماشومانو ټيم په هيواد کې TUSLAپه

ز ټولني)چې شي لوګوماراستازي ته  TUSLAبه د اسېتاوپالنې له پاره مسؤل دی. ښېګڼې

پالنې یو له خوا د TUSLAد  له پارهاسېتسره مرسته وکړي.اسېتبه کارکوونکي یا پالونکي( 

 اړهدې دټولو شيانو په  ،اړهپه  کېدوکې د پاتې  آیرلينډکولی شې چې اسېت. پالن به جوړ شي 

 کولی شې. بحثله دغه کس سره 

 

په رول ښېګڼووټولنيز وټولد ستا د پالنې به  TUSLA، شوېه راجع تTUSLAاسې تکله چې 

 مو کې آیرلينډپهسره  ې بلې کورنۍ غړوله کوماسې تTUSLAچې شيکېدای.يغاړه اخل

 . (يمناسبه وچېرته دا که  ) یوځای کړي

 

د نړیوال خوندیتوبله پاره چې  يپه ګټه واسې تدابه هم کوي چې TUSLAبه دغه فيصله 

نه ورکوي پوری دغه غوښتنليک به تر هغې  TUSLAورکړي او که نه. یوغوښتن ليک

دا مهمه ده چې .چې غوښتنليک ورکړي ،په ګټه وياسې تا به چې د ،په دې ډاډه شيچې ترڅو

 ښود ممکنه  هغويچې ،تر څو اوسې ریښتينیاړهحاالتو په خپل دسره TUSLAله اسې ت

 شي. يفيصله وکړا یوه مالوماتو پربنسټ، د قانوني الرښوونې په ګډون
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 پروسه غوښتنلیکلومړنۍ د .3

 

یو د نړیوال خوندیتوب له پاره ده چې  ښېګڼههي چې دا ستا پوکړفيصله دا TUSLAچېرتهکه 

د نړیوال ، چې ستا سره تماس ونيسي هيأت، دوی به د قانوني مرستې له ورکړي ليک غوښتن

خوندیتوب په داوهمدارنګه  اړهمرستې په الرښوونې او غوښتنليک د قانوني خوندیتوبله پاره د 

 مرسته کوي.تاسې سره به ټوله پروسه کې

 

ټه او ېنسره به هم برخهتښه راغالسد (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د به TUSLAهمدارنګه 

 ه کړي.یغوښتنليک ارا سېچې ستا واخلېوخت 

 

دتابعيت او مهاجرت  آیرلينډد باید غوښتنليک نړیوال خوندیتوبد شخصا  په خپله تاسې باید 

 :نړیوال خوندیتوب دفتر(IPO)کې ددخدمتونو

International Protection Office of Irish Naturalisation and Immigration 

Service,79-83 Lower Mount Street, Dublin 2. 

 .ونيسيالندې  طرزالعملغوښتنليک تاسې هغه دفتر به هم س .دیکې ورکړیته

 الر( عموميوننوتلد (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د )

 

به  TUSLA. بدرګه شئد استازي له خوا TUSLAستاسې خپل دبه دغه دفتر ته  تاسې

 ولۍ د نړیوال خوندیتوب غوښتنليک ورکړي.استازستاسې په 
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هغه به تاسې ته اړتيا لرئ مرستې کوم ژباړن له مونږ سره د تماس له پاره د تاسې  چېرتهکه 

 شي. کړایته چمتو 

 

 څه کولی شي؟ ۍ.یو ژباړونک4

 

په خبرو پوه کارکوونکي تاسې یو بل سره  (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د او داچې تاسې

او هغه ژبه چې تاسې  انګليسېپه ژباړن ژباړي. ، یو ژباړن به هر هغه څه چې تاسې وایېشی

به په هماغه کوټه کې په عمومي توګه ژباړن  .دواړو ژبو پوهېږې خبرې کوالی شيپرې 

. د ژباړن په واسطه تاسې او د پذیرایۍ کارکوونکي او ناست یاستپه کې چې تاسې  کښېني

. کېږي. ژباړن به یوازې هغه څه ژباړي کوم چې ویل تاسې یو بل سره خبرې کولی شئ

چا سره کوم له  اړهشخصی تفصيالتو په ستاسې اویا  قضيېشته چې ستاسې نژباړن ته اجازه 

 شې. ویلالیاو باور سره  ډاډږي، نو تاسې خپله قصه په ېوغږ

 

 

 
 (رو اللننوتد ته دفترښه راغالست د )
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 .لومړنۍ مصاحبه 5

 

ونو د غوښتنليکڅخهخلکو هغوله برخه  ښه راغالستد  (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د

نړیوال خوندیتوب له پاره غوښتنليکونه ورکوي.  چې د،کوم لري تمسؤوليدقبلولو یا اخيستلو

ئ کړلومړنۍ مصاحبه و خپلهله کارکوونکو سره برخې د ښه راغالستتوګه  خاصپه تاسې به 

 :ووایاستچې تاسې به دغو پوښتنو ته ځواب 

 

 نوم څه دی،ستاسې  •

 یاست، زېږېدليچېرتهکله او •

 ،اړهپه  ستاسې کورنۍ •

 ،ت ییپته او تفصيال مور او پالرستاسې د  •

 تاسې له کوم ځای یاست، •

 ،شې یلخبرې کو وژب وپه کوم •

 ته سفر وکړ، آیرلينډمو  څنګه •

 ،ښودلیپرېکورنی هيواد خپل ولې تاسې  •

 

 نړیوال خوندیتوب دفترد  چېرتهپه ډاګه کړي چې که به هم  ستاسې لومړنۍ مصاحبه دا

(IPO) دل شوې.پېژنپروسې په توګه  اطمينانشي. داد اخيستلیستاسې غوښتنليک 

 

 
 ساحه( ښه راغالستعموميد ) 

 

د دا پوښتنې وکړي، ترڅو دوی تاسې ستاسې څخه برخې کارکوونکي به ښه راغالست د 

 .ې داخل کړيکډېټابېسپه کمپيوټر  د(IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )
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 کوټه(دلومړنۍ مصاحبې ) 

 

 

ولې پوه شي چې تاسې  هغوالملونو پهله پاره دا مهمه ده چې (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

 ه رنګهڅدو له وخته ېته د رارس آیرلينډلی نه شئ او تاسې دېپه خپل کورني هيواد کې اوس

 احساس کوئ.

 

 

ستاسې په TUSLAبهد لومړنۍ مصاحبې نه وروسته ،شومخکې ذکر څنګه چې لکه چې 

شي چې  په ډاګهورته دا  چېرتهکه  د نړیوال خوندیتوب له پاره درخواست ورکوي استاځيتوب

 په ګټه به وي چې داسې وکړي. سېستادا 
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 ي.تصویر او دګوتونخښ6

 

 باید به له تاسېڅخه غوښتنه وشي چې ستاسې تصویر اساسدیوې برخې په  نې دپروسېرزود ا

تاسې سچېرتهکه  ،د ګوتو نخښې مو واخيستلې شي وغوښتل شي چېدا هم واخلي. تاسې نه به 

 دا بهشي.  ل( درکړTRC) . تاسې ته به د موقتي استوګنې تصدیقويرېډکلوڅخه  14عمر له 

په څير  IDیعنې د یو هویت کارت TRCشخصي تفصيل او تصویر ولري. که څه همستاسې 

اجازه ود اوسېدپه آیرلينډ کې داد هویت یو رسمي سند نه دی. دا تاسې ته خو ښکاري، 

 خوندی. تاسې باید دغه کارت وېالندې  ارزونېچې ستاسې غوښتنليک د تر څو ،درکوي

 وساتئ.

 

 

 دګوتو نخښې اخلي؟ولې (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

که چيرې تاسې دا په ګوته کړی چې چې ترڅواخلي دی لپاره ګوتو نخښې ستاسې دفترنوموړی 

 د نړیوال خوندیتوب له پاره غوښتنليک ورکړیمو یا کوم بل اروپایي هيواد کې  آیرلينډپخوا 

به  یبرخې کارکونکښه راغالست  د زیات یاستڅخه کالو  14تاسې له  چېرتهکه .دی که نه

 ستاسې د ګوتو نخښې واخلي.

 

 ؟کېږيستلیاخد ګوتو نخښې څنګه 

يعنې کاږئېخپلې ګوتې په ماشين کتاسې کله چې  کېږياخيستل  کې هغه وختپه د ګوتو نخښې 

 ستاسې د ګوتو نخښې لولي.په داسې ډول ، هغه فشار ورکړی

 

 
 د ګوتو د نخښې ماشین() 
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 د ګوتوپه نخښو څه کوي؟ (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

کې دی. په دغه  آیرلينډپه یو دهغو څخه چې . کېږيلېږلته  بېسونوډېټانخښې څو د ګوتو

چيرې تاسې پخوا دخوندیتوب له پاره په کهګوري کوالی شې چی وفتر هغه د کې، بېسډېټا

 . او که نه کې غوښتنه کړې ده آیرلينډ

( په نامه Eurodac) لري چې د ایروډاک ډېټابېس(د ګوتونخښې یو بل EU) هیاروپایي اتحاد

هيوادونه دی ، ناروې او سویس(Iceland)یسلينډآاو، هيوادونه 28ټول  EUاروپا دږي.ېیاد

 .یی وګوريچې او کوالی شيالسرسی لري ته بېسډېټا

 

چې په نه وروستهتړون پناه غوښتلو هغهدا هيوادونه ټول د ډبلين د پروسې برخوال دي چې د

 وه. ږيېادیپه نامه ډبلين کې السليک شوې 

 

هيوادو کې د خوندیتوب له پاره غوښتنه کړې وي، دا  یو له دغونوموړوتاسې په هر چېرتهکه 

 ښيي.وکې ډېټابېسبه د ایروډاک په 

 

 

 شم؟ بېرتهولېږلشي چې زه کوم بل هیواد ته  کېدای.آیا 7

 

 یېپروسه کې  EUچې د ډبلين  هيواد کېکوم له پاره په بل تاسېد نړیوال خوندیتوب  چېرتهکه 

په  تمسؤوليهيواد به ستاسې د غوښتنليک، هغه ګډون کړی وي غوښتنليک ورکړی وي

ې ستاسبه (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د کې  آیرلينډپه ، ې حال کې بهاسدپه  ي.لرغاړه

 بېرتهولېږلاسې به هغه هيواد ته تکېدای شې چې ، او پروسه کوينه قضيه تردي وړاندې 

که  ،غوښتنليک ورکړیخوندیتوب له پاره د نړیوال لومړی ځل لپاره تاسې رته چېچې ،شئ

 .داسې به وشينو وی ښېګڼهدا ستا په  چېرته

 

، او مونږ به اقدام کووبه تل  له پاره ښېګڼې، مونږ به ستاسې د طرزالعمل په موده کې د دغه

مونږ به ي.شو نه سرغړونه وقبشري حق سېچې ستا، چېرتهږوېداسې هيواد ته ونه ل سېتا

هيواد کې  دیارزونه په  د غوښتنليکچې ستاسې ، کېدای شی غوره کړوهمدغه راز دابه 

د بشري، داسې مونږ ي.لرو تليمسؤوتردې چې که دقانون له مخې بل هيواد ددې آن ، وکړو

 کورني او کلتوري الملونو له مخې کوالی شو.
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 .د ډبلین مقرره8

 

 ؟هڅه شی د قوانین مقررېد ډبلین  

، د چک جمهوریت، قبرص، اکرویشياتریش، بلجيم، بلغاریا، (هيوادونو کې  28په EUاروپا د

، لتوانيا، التویا،ایټاليا، آیرلينډ، جرمني، یونان، هنګري، هفرانس، فنلينډاستونيا، ډنمارک، 

ډن، ې، هسپانيه، سوسلوانيا، سلواکياپرتګال، رومانيه، ، مالټا، هالينډ، پولينډ، ګرلوکزامبو

چې ، قوانين دي ځينېکې سویټزرلينډاو  یسلينډآ، ناروی شمول دپه متحده هيوادونه، يستانانګل

یو  یوازېچې  يوایمقررات  ي.لر تپروسهمسؤوليدرخواست د خوندیتوب کوم هيواد ستاسې د

 نيسي.ودرخواست په پام کې  باید هيواد

ټولو هيوادو کې د ر په دغوېقانون په څیو اود  یادېږيپه نامه  مقررې د ډبلين دمقررېدغه 

، استمخکې په بل ډبلين هيواد کي و تګڅخهته د را ينډرلآیتاسې  چېرتهکه  وړ دي. کېدوپلي 

 :وړ دي کېدوشئ. دا په الندې حاالتو کې د پلي  الړهغه هيواد ته وبېرتهتاسې باید 

 

 په بل ډبلين هيواد کي د نړیوال خوندیتوب درخواستله دی څخه مخکې تاسې  •

 ورکړی،

 ،اوسېږيډبلين هيواد کي د ساتونکي په بل او یا  مور او پالرستاسې  •

چې په هغه هيواد کې ستاسې پالنه ،چېرته لرئ نخپلواتاسې په بل ډبلين هيواد کي  •

 کولی شي،

 

ډبلین هیواد زما د نړیوال خوندیتوب درخواست په د بل چېرتهکه ښ شي ېڅه به پ

 پام کې ونیسي؟

په کارکوونکي (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )استازي سره به د TUSLAتاسې اوستاسې دبيا

که ، شې لمالومات درکړاړهفيصلې په تاسې ته به دډبلين مقررې د  مشوره وکړي.دی اړه 

به ته تاسې شي.  کېدایپام کې نيولومسؤل ؤ یا مسؤل په ستاسې د غوښتنليک بل هيواد  چېرته

تلو دليل وړاندی بل ډبلين هيواد ته نه  د ورکړای شې چېتاسې په کوم کی فرصت درکړل شې

کې په پام کې  آیرلينډپه ستاسې غوښتنليکدهغې په ځای شې چې ولې  ویلالی. تاسې کړی

 استازي به تاسې سره په دغه پروسه کې مرسته وکړي.TUSLAونيول شي. ستاسې د
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 کولی شم؟ ،فاستینایا  بیا کتنهپر خالف، بلین په فیصلهآیا زه د ډ

دی ته مستحق يصله خوښ نه یاست، تاسې په ف(IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )که تاسې د 

ته (IPAT)فاستيناچې فيصله د نړیوال خوندیتوب درخواستونو محکمې  یاست

چې تاسې ولې د نړیوال خوندیتوب ته محکمه به دا په پام کې ونه نیسي هغهوغواړئ.

د نړیوال ستاسې  بایدکوم هیواد دا به یوازې دافیصله کوي چې غوښتنلیک ورکړی.

دمالوماتو جال کتابګوټی  اړهې په ډبلین دپروسد لطفا  درخواست پاملرنه وکړي. د خوندیتوب

 درکړل شوی دی. مخکې ولولئ کوم چې تاسې ته

 

 دی؟شی .هویت څه 9

 

 یې، ته له کوم ځای یې زېږېدلی، ستا نوم څه دی، ته کله يڅوک یاسېت، له دیعبارت هویت 

 او پالونکي څوک دي. مور او پالراو ستا 

 

 څوک یم؟زه ثابته کړم چې باید دا ولې زه 

او له کوم یاست څوک  اسېپوه شي چې تپه دی غواړي چې (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

سې د خوندیتوب غوښتنليک چې ستا وکولئ شېترڅو په دې دی، چې داددې له پاره  ،ییځای 

تاسې چې  ښکاره کړیتاسې دا دی چې  تمسؤوليصحيح تصميم ونيسي. دا ستاسې اړهپه 

ای ډي يا د پاسپورټ یا تذکرېخپل تاسې ښه الره داده چې د دی لپاره ئ. یڅوک اوله کوم ځای 

تاسې څوک  چې ،وښيئ چېنه شی کوالیکه تاسې ، ثابت کړیهویتپه ښودلو سره خپل ،کارډ

ته ګرانه وي ترڅو دا وارزوي چې تاسې نړیوال  (IPOدفتر ) نړیوال خوندیتوبدابه د  ،یاست

 اوکه نه. لرئخوندیتوبحق 
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 .د عمر ارزونه10

 

نړیوال د شک وي، ته ( IPOد نړیوال خوندیتوب دفتر )اړهستاسې د عمر په  چېرتهکه 

نړیوال د رهتزیااجراشي.مو د عمر ارزونه به دا انتظام ونيسي چې  (IPOخوندیتوب دفتر )

د کارکوونکو له TUSLAدزولو په پروسه کې اریا  ته دعمر دټاکلو(IPOخوندیتوب دفتر )

 .کېږيالرښوونه خوا 

 

 ارزونه څه شی دی؟عمر د

که تاسې خپل چې یو شخص څو کلن دی. یوه اشنا نظریه ده د عمر ارزونه په دغه پروسه کې،

به  (IPOخوندیتوب دفتر )نړیوال نود  ښکارېدهصحيح نه ستاسې عمراویا  يښایعمر ونه 

 ستاسې عمر اټکل کړي چې تاسې دڅوکلویاست.

 

 ولې دا مهمه ده چېزه خپل عمر ښکاره کړم؟

یا  ، اوله الره ښودلی نه شئپه بتاسې خپل عمر  یا اوکه تاسې دهویت کوم اسناد ونه لرئ 

برخې د ښه راغالست (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )نود ښي، ېحيح نه برستاسې عمر ص

دا  چې تاسې د څو کلو یاست. ،خبرې اترې وکړيپه دی اړه به له تاسې سره کارکوونکي 

تاسې ارزوي چې دا و چې دکارکوونکو یو غړی به له تاسې سره خبرې وکړي ترڅو دهمانا په

 څو کلو یاست.د 

 

 

 .د عمر ارزونې مصاحبه11

 

مور او ، ستاسې دپه اړه سفردتياریوستاسې د شوې چې  هطرحسې ادد عمر ارزونې مصاحبه 

د بلوغت د کچې په شاوخوا کې ځينې ستاسې  یا معيار او کچه پالونکو، ستاسې تعليميیا  پالر

که چېرته وکړي  فيصلهبيا کار کوونکی به برخه د ښه راغالستکړي.تأسيس بنسټيز حقيقتونه 

 کالو کم یې نو تاسې به18تاسې له دا فيصله شوه چې  چېرتهیا نه. که استکالو کم ی18تاسې له 

TUSLA.ته راجع شئ 
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 نور څه؟ ،څخه وروسته ییله ارا د غوښتنلیک.زما 12

 

په پروسه کې  د غوښتنليکخوندیتوب دسره  (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د تاسې باید 

 .همکاري وکړئ

 

په واسطه دعدليې او مساوات د وزیر  (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )ستاسې غوښتنليک به د 

 آیرلينډپه نړیوال خوندیتوب وړ یاست یا د تاسې ، که چېرتهشياو فيصله به په نيابت وارزول 

 شته. دليلونه نوراره د اجازې له پکېدودپاتې ستاسې کې 

 

 الر، که چېرته په باید ستاسې هویت، ملت، د سفر (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )داده چې د 

کېستاسې د (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )کې د  آیرلينډاوپه  دلېکتم  ستاسې کوم بل هيواد کې

 درخواست د ورکولو الملونه ارزوي.

 

کې (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )تاسې باید د شی، ترسره  هګدا په سمه توددې له پاره چې 

مرسته له تاسې څوک د دی په چې تر څو ،ورکړئټول اسناد او کاغذونه خپل کارکوونکو ته 

سندونه چې ټول . مهرباني وکړئ ستاسې نور هغه شې معلومیاست او له کوم ځایه راغلي یاست

 راکړئ.یيمونږ ته ، غوښتنليک پورې اړه ولريستاسې د د 

 

مونږ ته تاسې باید ،کولو په ترڅ پروسه د نړیوال خوندیتوب غوښتنليک داړینه ده چې ډېرهدا 

 ېستا ،او مونږ ته ټول حقيقت ونه وایئوکولو څخه مانع شې که تاسې مالومات .ووایئرښتيا 

 .در کړل شې اجازه کېدوپاتيکې د  آیرلينډه ه پکړل شي او نه بنه  نړیوال خوندیتوب درد ه ته ب

 

، بيابه ونه کړئ همکاريدارزونې له پاره مونږ سره  د غوښتنليکد خپل که چيرې تاسې 

 پړاوهتر دغه معلوماتو پر بنسټ چي ستاسې په دوسيه کې موجوده  درخواستستاسې پر

 فيصله وشي. ،اخيستل شوي ديپوری

 

ت په پروسه کي یاست تاسې د قانوني مرستندویه بورډ د قانوني حفاظکله چې تاسې د

به د دغه خدمت له پاره چمتووالی استازی TUSLAست اوستاسې دیاالرښوونو مستحق 

 ونيسي.
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 لیکپوښتن .13

 

نړیوال خوندیتوب دفتر اود  ئشي چې تاسې یې باید ډک کړ لدرکړ پوښتن ليکتاسې ته به یو 

(IPO)  ستاسې دکړئوربېرتهتر مخه ټه ېه ټاکلې نپه یوته.TUSLA به استازی به تاسې سره

ته په  (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )اوهمدارنګه د  په ډکولو کي مرسته وکړيپوښتن ليکد 

 ستنولو کېييبېرته، کی یی کېږيیوه مخکې تادیه شوې پاکټ کې چې د دفتر له خوا چمتو 

 مرسته وکړي.

 

په  او د دی ورکړ شویچمتوکوئیې ته نړیوال خوندیتوب پوښتن ليکپه کوم مالومات چې تاسې 

د ارزونې په ترڅ کې د غوښتنليک، شئکېپاتې  آیرلينډپه تاسې غواړئ ولې وچې والملوننورو 

د نړیوال خوندیتوب لهپاره الملونه چې هغه دا اړینه ده چې تاسې ټول .نيول شیبه  وپه پام کې 

 ،کورته ستانه شئ ، چې خپل، اوټول هغه الملونه چې تاسې ولې نه شئ کوالیادعا کوي

 وليکئ.یيکې  پوښتن ليکخپل په  ،کې پاتې شئ آیرلينډاوغواړئ چې په 

 

 

ښه ممکنه ته د چې مونږ ځواب کړئ،هتوګه او مکمل ریښتینېپوښتنې په  چې ېولر په یاددا 

 مالومات په الس ولرو.

 

 

 
 د مصاحبې له پاره دانتظار ساحه() 
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 .اصلي مصاحبه14

 

 کې ګډون تهاصلي مصاحبهستاسې  په عام ډولپروسې له پاره د د نړیوال خوندیتوب  

د د خوندیتوب ټې او ځای ېد وخت، نليکلي ډول ه ته پ TUSLAتاسې او .دیضرورت 

څخه مقصد د مصاحبې  به خبر درکړل شي. اړهد ګډون په ستاسې مصاحبه کې غوښتنليک په 

 .دي تاسيسولوتفصيالت ومکملد ستاسې د نړیوال خوندیتوب د ادعا کې  آیرلينډپه 

 

نړیوال خوندیتوب د چې د ځانګړیو روزنو څخه برخمن مصاحبه کوونکو یوه ډله کار  هتجربد

بې سرپرسته / جال شوو ماشومانو( ) سره چې ستاسې په ګډون هغویله کې  (IPO)په دفتر

نه  الوک 18د ستاسې مصاحبه کوونکی په ځانګړي ډولقضيو باندې کارکوي مرسته وکړي. 

 .دییوروزل شد مصاحبه کولو له پاره ،دکم عمر ماشومانو سره

 

 
 (مصاحبې کوټه داصلې) 
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ښ شوي دي ېپسره چې تاسې ته کوم ووایېمونږ ته شيان هغه ټول باید تاسې چې دا اړین ده  

پوه والمل هغو پهته اړینه ده چې  ېمصاحبه کوونکدای.ېولې خپل کورته نه شئ ستنتاسې او 

)نوټ( هم ثبت به ه مصاحب ستاسېی.الدېنه شئ اوس کیخپل کورني هيواد  ولېتاسې شي چې 

مصاحبه خپل په  چې تاسې نی دیليکهغه  په اساسي ډولدا ثبت کړی شوی یادښت شي. کړل 

پوره ډول توګه په نوټ استازی به د مصاحبې  TUSLAتاسې اوستاسې د . دي ویلي کې

السليک خپل دهرمخ په پای کې موافق کېدلو لپارهسره  ېستاسې مصاحبه کوونکد و، اولولئ

 .کړی سرهتر 

 

مصاحبې په  خپل دهماغه هغهتاسې ده چې  هدا اړین،نو غلطي ويکومه نوټ کې هغه که په

 ، که نه دا به تاسې ته ګرانه وي چې وروسته یې صحيح کړئ.یکړصحيح  ورځ

 

په تشویش مه کوئ، تاسې ته به  تاسې خو، ساعتوکې به تکميله شي 3څخه تر  2له  مصاحبه

لرئاو یا کومې دمې ته اړتيا له هره کبله تاسې چېرتهمنظمه توګه دمې درکړل شي. که 

شئ او هغه به تاسې  ویلالیبه کوونکي ته خپل مصاح تاسې، تشویش مه کوئ، یاستخواشينی 

 وخت درکړي. دضرورت وړته 

 

پوښتن ، ې له غوښتنليکاسټول مالومات چې ستهغه نه وروسته، بشپړېدود احبېستاسې د مص

څخه راټول شوی شووسندونو تسليم ستاسې په استازولۍتاسې اواوس، ستاسې مصاحبې ليک

په پام کې ا ټول بهد،کېږيچمتوپه اړه غوښتنليک د ستاسې چې راپور نه مخکې هغه ،دي

 ونيول شي.

 

 

 

 دارزونې نه وروسته راپور د غوښتنلیک.ستاسې 15

 

 راپورپه نتيجه کې بهيوارزونې د  د غوښتنليکستاسې  (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

تاسې د نړیوال آیا چې ،به پکې شاملې وي موندنېسپارښتنې اود چې ، کوم کړيچمتو

کې  آیرلينډته په تاسې  په هغه دليل نور الملونه شته چې سېداخوندیتوب وړ یاست اویا

 .اجازه درکړای شيولاوسېدد
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او که کومه  پوښتن ليک، ستاسې دهفورمغوښتنليکستاسې د د ، د غوښتنليکپور به ستاسې ار

اړه به پورې ، کړې وي تر مخه رڅ کې رات تاسې دمصاحبې په چې ېمسئلداسې 

به بيان کسبل هغه هر د قانوني استازي او یا د ، ستاسې TUSLAداستاځيتوبپه ستاسې لري.و

 هم په پام کې ونيسي.

 

 

 سپارښتنه.16

 

د نړیوال خوندیتوب له پاره وارزوي  غوښتنليکسې ستابه (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

 :چېرته ه به وکړي کهسپارښتناو

 

 ؛یاستوړ (مهاجرت حالتیا )مقام وړنوکیپناه  دتاسې  (1) 

 ؛تسیاتاسې دمتمم خوندیتوب وړ  (2) 

 شي؛ اجازه درکړای کېدوکې دپاتې  آیرلینډیا کوم نور الملونه شته چې تاسې ته په  (3) 

 

 وړنوکی مقامپناه  یا د مهاجرت حالت (1) 

 

تعذیب ته مخامخ وي  چېرتههغویهلته او شي ستون بېرتههيواد ته کورني خپل که څوک هغه 

ددې له پاره چې د مهاجر حالت ورته ورکړل شي.  کېدایکې د یوه مهاجر په توګه تم  آیرلينډ

شي، یو درخواست کوونکی باید یو له دغو پنځو الملونو دتعذیب ویره ولري چې هغه نه شي 

د هيوادني خوندیتوب له پاره استعمال  ،ل کورنی هيوادچې خپ ولېککوالی او یا ونه شي 

 .اخيستل په ډول د پوليس حفاظت بېلګېکړي، د 

 

 

 الملونه 5

 رنګ( يپه توګه د پوستک بېلګېد) مي منشاءو(، چې ملي یا ق)منشاءنژاد .

 مي ډله.وژبني یا قمليت، دمثال په توګه  .

 دین. .

 څنګه حکومت وشي(.کې لکه په یوه هيواد  عقيدېداسې  ) سياسي عقيده .

جنسيتي موندنه، )لورنجلۍ یا هلک( یاجنسيتي ) ، جنسپوری تړون یوې ځانګړي ډلې .

سره و ، هلک یا دواړه نجونې او هلکانۍنجلېیو کس له یوچې مانا موندنه په دی لور

 (.مينه کوي
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له د هيواد د چارواکو، دا پروا نه لرې کهتعذیب، تطبيق وړ دیتاسې ته  د مهاجرت خوندیتوب

یا  ،اد چارواکي خوندیتوب نه چمتو کويله پاره د هيو تاسې ته د تعذیبکه چېرتهیا،او خوا وي

 چمتوکوالی نه شي.

 

 وړتیا وصاشخادمتمم خوندیتوب له پاره د  (2) 

تعریف قانون  چېهغه مهاجر نه دي کوم ،چې دمتمم خوندیتوب له پاره اړتيا لري خلکهغه 

 ستانه شي.بېرتهخپل کورني هيواد ته  رېچېکه ورېږيتر اوسه هم هغويکړي دي، خو 

 

نه شي کوالی دوی اړتيا لري او  یو څوک دمتمم خوندیتوب له پارهچې  درې غوره الملونه دي

 نوموړی ــدا ستانه شي.بېرته خپل کورني هيواد ته چې 

 

 هلته خطر لرې.اویا د مرګ له سزا څخه  شکنجهله  .1

کهچېرې مخ شيبه سره  چلندطرزالعمل یا نورو غير انساني او تحقيری ، د له ځينې .2

 .ستون شيبېرته 

یا جدي خطر ته مخ دی هغه به په هيواد کې  یچهلرې ځکهځکه خوندیتوب له پاره اړ .3

 .ټپي شيپه جنګ او یا نورو تاوتریخوالي کې 

 

شی  مرسته تر السه نه خوندیتوب او چارواکو څخهځایی که چيرې تاسې په خپل هيواد کې د 

 اړتيا لرئ.به تاسې خوندیتوب له پاره  کوالی
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 اجازه. کېدودپاتې  ( 3) 

 اوستاسې تاسېدا په ډکوئ پوښتن ليکد نړیوال خوندیتوب کله چې تاسې خپل 

په ليکلې توګه داجازې له پاره  کېدوکې دپاتې  آیرلينډپه ده چې  اړونداستازیپورېTUSLAد

له هر  په حاالتوکې ستاسې (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د  اړه. په دغه وړاندی کړیدليلونه 

 .خبره وساتئید با تغير څخه با

 

ستاسې به و ارزوئ، به ستاسې درخواست د وزیر له اړخه  (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

 ستاسې شخصي چې ترڅوپام کې ونيسي به هم په حقوق  ستاسېحاالت او کورني او شخصی 

 ولو سرهک، د الندې شرایطو په مراعاتاو کورني ژوند ته درناوی وشي

 

 ، که کوم ويپه اړوندماهيت  د اړیکې دستاسې ( سره آیرلينډ) دهيواد •

 حقوق په پام کی ساتل  بشري •

په  ونهمحکوميتدجرمي ) ( نه دباندې،آیرلينډ) دواړه دننه او دهيواددچلناخالق اوستاسې  •

 (،سره ګډون

 ، اوسره نظر کی ساتلوپه  نظماو عامه  امنيتدملي  •

 کې ساتلنظرپله په کومه بله دعامه ګټو •

 

د ملک څخه په ډاګه شوی چې چې ستاسې له خوا  اړهد هرې هغې موضوع په وزیر به هم 

 .يکړمالحظه وي هم به له پاره شړلو() د نه ایستلوستاسې 

 

 يلکړستون نه بېرتههيڅوک به یو داسې هيواد ته څخه  (آیرلينډ) هيواد، د چېدا مانا  وشړلد 

 .وېکې  ګواښپه یيچې ژوند اویا ازادي  چېرتهشې
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 ښ شي؟ېڅه به پنو نړیوال خوندیتوب راکړل شي د .که ماته 17

 

اجازه  کېدوپاتې د د مهاجرت حالت یا متمم حفاظت( اویا ) نړیوال خوندیتوب که تاسې ته

 .درکړل شېله پاره اجازه  کېدوکې د پاتې  آیرلينډول په ډپه عمومي ته  ېتاسدرکړل شي 

 

درکړل شي تاسې ته به  دمهاجرت حالت یا متمم حفاظت یاخوندیتوبتاسې ته  چېرتهکه 

حقوقو ګه ستاسې د او همدارن ،کې تاسې به نور څه کوېهغه چې ،ورسېږيدریوليک 

 .ليکل شویويمفصل معلومات اړهپه نو مکلفيتواو

 

ږي ېدرورسهم تاسې ته به یو ليک ،نو درکړل شوي وي اجازه کېدودپاتې تاسې ته  چېرتهکه 

تفصيلي مالومات اړهاو مکلفيتونوپه حقوقو  او همدارنګه ستاسې دبه نور څه کوئ  چې تاسې

 ليکل شوي وي.چمتو او 

 

 

شي را نه کړل متمم حفاظت( د مهاجرت حالت یا) نړیوال خوندیتوب د .که ماته18

 ښ شي؟ېڅه به پنو 

 

تاسې حق ي ډډه وکړڅخه وزیر تاسې ته د مهاجرت حالت یا متمم حفاظت اظهار چېرتهکه 

 .وغواړئ نظرمحکمې  فاستيناد نړیوال خوندیتوبداړهسپارښتنې په  هدغلرئ چې 

 

څخه ډډه وکړي اوفيصله وکړي چې متمم حفاظت  اعالميېوزیر تاسې ته د مهاجرت چېرتهکه 

 نړیوال خوندیتوببيا کتنې  د اړهد مهاجرت حالت څخه د ډډې په تاسې بياهم نو کړي،  در

 .حق لرئناف محکمې د نظرغوښتنې يداست
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نړیوال ټه اونور اړوند مالومات ستاسې د ېن نیرياخکولو داپيل د استينافد بيا کتنې یا 

 شي.در ولېږل ځای یو به له سپارښتنو سره  (IPOخوندیتوب دفتر )

 

درخواست(د ) استينافاو دقانوني مرستو بورډ به د TUSLA شيپه مخه داحالت  چېرتهکه 

او دقانوني مرستو بورډ دخوندیتوب TUSLAنو . تا سې سره مرسته وکړياړهپه چمتو کولو 

 سته وکړي.مرتاسې سره به په ټوله پروسه کې 

 

 رد شوې د درخواست په تعقيب محکمې استينافد نړیوال خوندیتوبد بيا کتنې تاسې چېرتهکه 

په تاسې ته د هغه په بنياد  دليلونه نشته چېکوم ېداسچې نور وې  مالحظه داوزیر د یاست، او 

 آیرلينډ. نو تردي زیات تاسې ته به اجازه نه وي چې اجازه درکړل شيکېدو پاتېد آیرلينډ کې 

د او  زياستالهTUSLAد اړهپه  حالتخپل دا تاسېچې، اړینه دهتاسې ته دا نو بيا  ،کې تم شئ

 .په دی اړه وغږېږئنوسره اقانون سالکار

 

 ي:موجوددب پاڼه کې یپه دغه ومالومات نو اړهغوښتنې په  استينافد

www.protectionappeals.ie 

 

 

 

http://www.protectionappeals.ie/
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 کېږئکی ورسره په تماس به .هغه موسسې چې تاسې 19

 

موسسوله خلکو سره ووینئ.  بېالبېلود به د طرزالعمل په ترڅ کې، تا سې د نړیوال خوندیتوب

 دا مؤسسې څه کوي. ، چېالندې ولولئچې د دی په اړه کوالی شئتاسې 

 

 

 ریاستې او مساوات ی، دعدل(INIS)دتابعیت او مهاجرت خدمتونه آیرلینډد

 

د ) لو، مهاجرتووړپناه  دتابعيت او مهاجرت خدمتونه دعدليې او مساوات وزارت د آیرلينډد

 لري. تمسؤولياداري دندو د يزو په ګډون(، اوتابعيت په مسئلو کې یو

 

    www.inis.gov.ie ویب پاڼه یې:

 

 

 .(IPO - )آی پي اونړیوال خوندیتوب دفتر د 

د هغه غوره دنده (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د دتابعيت او مهاجرت خدمتونو  آیرلينډد

کې د نړیوال خوندیتوب وړ دی، او حتی که درخواست  آیرلينډپه چې درخواست کوونکی 

به اجازه  کېدوکې د تم  آیرلينډدنورو الملونو له مخې( په ) یا هغه بایدو کوونکی وړ نه وي، ا

ددغو ټولوغوښتنليکونو پلټنه او دعدليې او مساوات وزیر له خوا د  ،که نه ، اوولري

 .اوفيصلو صادرول دي/سپارښتنو

 دیمخ کې 24د تماس تفصیالت په  

http://www.inis.gov.ie/
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 (.LAB) دقانوني مرستو بورډ یاهیئت

 

دقانوني مرستو بورډ او کوالی شئ چېکيل سره مشوره وکړئله یو و تاسې حق لرئ چې

کې دخوندیتوب ته د  آیرلينډقانوني مرستو بورډ  . ديراوړمرستې الس ته 

دقانوني مرستو بورډ ستاسې د مرستې چمتو کوي. په توګه محرمد له پاره  وورکوونکدرخواست

 . کړيدرخوندیتوب درخواست د حمایې له پاره به مرسته اوالرښوونه 

 

نورو د خوندیتوب درخواست د پوښتن ليک په ډکولو کې او کېآیرلينډتاسې سره  يهغو

پاره  داصلی مصاحبې لهتاسې سره به  يهغو. به مرسته وکړي، کې کېدوالملونوله کبله پاتې 

وړاندیز کې په حمایه  د غوښتنليکسېوزیر ته ستا هغويچمتووالي کې هم مرسته وکړي او 

 شي.کولی وړاندې  یياوستاسې له خوا ليکلي

 

 www.legalaidboard.ie ه یې:ڼپاویب 

 6469600 - 01 :يینمبر ټيليفون 

 

 

 TUSLA–د ماشوم او کورنۍاداره 

 

 

 
 

 

 یا د او همور او پالرله ي بد جال شویو ماشومانوبرخه دهغو ماشومانو پالنه کوي چې 

سمالسي پالنه او ود جال شویوماشومان هغوي. رسېږيته را  آیرلينډڅخه پالونکي 

او ټولنيزې  روغتيااستوګنځی، .پوره کوي،چې د خوندیتوب په لټه ديروانې اړتياوې 

او همدارنګه د نړیوال خوندیتوب له پاره د درخواستونو ورکول د ماشوم له  اړتياوې

 څخه دي.مسؤوليتونو TUSLAخوا د 

 

 www.tusla.ie  ویب پاڼه یې: 

 6477000 - 01 دټیلفون شمیره یې:

 

  

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.tusla.ie/
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 (IPAT) محکمهاستینافد د بیا کتنې  نړیوال خوندیتوبد 

دفتر د نړیوال خوندیتوبد پرغوښتنليکونو ندهد ېمحکم استينافد بيا کتنې د نړیوال خوندیتوبد 

 . دي ه کولمالحظه کول اوفيصل(استيناف) دبيا کتلوپه مقابل کېسپارښتنود

 www.protectionappeals.ie ویب پاڼه یې:

 4748400 - 01 :شمېرهټیلیفون د 

 

 (.UNHCR) کمشنر يعالنود کډوالو له پاره دملګرو ملتو

UNCHRسۍ چمتوکول اوالرښوونه يله پاره د قانون او پال لوووړپناه  کې دکډوالواو آیرلينډپه

که څه نه چمتو کوي،  استاځيتوبله پاره  کوووړوونپناه  د انفراديپه عادي ډول هغویکوي. 

، مهاجرین او کيووړوونپناه  د انفرادي قضيو له پاره چې شي کېداید خوندیتوب څانګه  هم

او الرښوونه  حمایه، يلرو تياچې د سمالسي او تخصصي مرستو ته اړ ،وتهبې وطنه خلک

له دغه چې تاسې او ستاسې قانوني استازي کوالی شي که تاسې مرسته غواړئ .يچمتو کو

 تماس ونيسي.ه ( سرUNHCR) دفتر

 

 پته:

102 Pembroke Road, 

Ballsbridge, 

Dublin 4, Ireland 

  iredu@unhcr.orgلیک: عمومي مالومات: برېښناد 

 6314510 - 01 :شمېرهیلیفون ټ

 

 

 

 

http://www.protectionappeals.ie/
mailto:iredu@unhcr.org
mailto:iredu@unhcr.org
mailto:iredu@unhcr.org
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 .نور مالومات20

 

په سره ، TUSLAتاسېنو نورې پوښتنې لرئ،  اړهتاسې د خوندیتوب د پروسې په که 

نړیوال یا تاسې له ،پوښتلی شئڅخه قانوني استازی د قانوني مرستو بورډ کې 

همدغه راز که تاسې کومه پوښتنه لرئ سره تماس نيولی شئ.  (IPOخوندیتوب دفتر )

د ”چېخپرونه معلوماتيتاسې باید شئ.  پوښتنه کوالییې مصاحبې په ترڅ کې د یيپخپله 

 ویې لولئ. ده ”کتابګوټي په نامه معلوماتينړیوال خوندیتوب درخواست ورکوونکو د 

 

 ته په الندې ډول السرسی لرلی شئ. (IPOنړیوال خوندیتوب دفتر )د 

 

غرمې بجو څخه د 9:15سهارد دوشنبې نه ترجمعې، د – 6028008 - 01ټيليفون:

 .بجو پوری4:30تروروسته 

 www.ipo.gov.ie ویب پاڼه:

 info@ipo.gov.ie ليک: برېښنا

 

 International Protection office: ليک

79 – 83 Lower Mount Street 

Dublin 2  

 

تاسې نو کومه پوښتنه وکړئ، اړهد خپل درخواست دپرمختګ په  چې که تاسې غواړې

 .يباید دغه مالومات په الس ولر

 

 شمېرهستاسې د دوسيې 

 پوره نوم ستاسې

 

 دشکایاتو طرزالعمل:

خدمتونو مراجعينو د ځنډ یا ېچې ستاسې د درخواست د پروس،تاسې غواړئچېرته که 

مونږ سره په الندې چې تاسې کوالی شئ  نو شکایت وکړئ، اړهوو، او دی کمزوري

 ډول تماس ونيسئ:

 

Customer Liaison Officer 

International Protection Office 

79 – 83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

 

http://www.ipo.gov.ie/
mailto:info@ipo.gov.ie
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 لیکی پتېبرېښنااو  شمېرېمهمې  ټیلیفون.ستاسې د 21

 

 

  

  

  

  

  

  


