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Udhëzime për plotësimin e pyetësorit për
Mbrojtje Ndërkombëtare (Pjesa A) dhe
Pyetësori (Pjesa B)
Duhet ta dërgoni këtë pyetësor në Zyrën e Mbrojtjes Ndërkombëtare deri më:
Data:
Për të përpunuar kërkesën tuaj më shpejt, duhet të lexoni dhe të kuptoni këto udhëzime para se
të plotësoni pyetësorin. Pyetësori është në Pjesën B të këtij dokumenti.
Këto udhëzime kanë për qëllim t'ju ndihmojnë të kuptoni se çfarë duhet të bëni më parë dhe si ta
plotësoni pyetësorin në mënyrë të saktë. Kjo do ta bëjë më të lehtë procesin e aplikimit për ju
dhe për ne. Fillojmë duke shpjeguar fjalët që duhet të dini. Pastaj ju tregojmë se si t'i përgjigjeni
pyetjeve tona (Udhëzimeve) dhe çfarë ndodh pasi të na dërgoni pyetësorin dhe dokumentet.
Duhet të plotësoni dhe të ktheni pyetësorin (Pjesa B), ose të na jepni një shpjegim të arsyeshëm
pse nuk e keni dërguar, para ose menjëherë pas datës së mësipërme. Kjo do të na tregojë se jeni
duke bashkëpunuar, gjë që është në ndihmën tuaj.
Ju lutemi ktheni pyetësorin tuaj të plotësuar, duke përdorur zarfin e dhënë për postë falas, në:
International Protection Office (IPO)
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

Duhet të na dërgoni të gjitha dokumentet përkatëse
Kur ta ktheni këtë pyetësor tek ne, ju lutemi na dërgoni të gjitha dokumentet që i keni në
dispozicion e që kanë të bëjnë me aplikimin tuaj për mbrojtje ndërkombëtare dhe lejen për të
qëndruar në Shtet (Irlandë). E kemi dhënë listën e llojit të dokumenteve që na duhen në pikën 2
të faqes 4. Ato përfshijnë dokumente mjekësore. Nëse janë në dispozicion, ju lutemi na dërgoni
dokumentet origjinale.
Nëse planifikoni të kërkoni dokumente që janë të rëndësishme për aplikimin tuaj për mbrojtje
nga vendi juaj i origjinës, duhet ta bëni këtë menjëherë, pasi kjo mund të marrë kohë.
Numri i referencës:
Nr. i identifikimit të personit:
Emri i aplikuesit:

Pyetësori, Pjesa A, 1

Albanian

IPO Pyetësori IP02 (2021)

Shpjegimi i fjalëve të rëndësishme
Do t'i shihni fjalët dhe përshkrimet e mëposhtme në këtë dokument dhe në broshurën me të. Ndani
kohë për t'i studiuar ato dhe pastaj këto udhëzime dhe pyetësori (Pjesa B) do të jenë më të lehta
për t'u kuptuar.

Pa shtetësi
Nëse nuk jeni shtetas i ndonjë vendi, ju jeni pa shtetësi.

Ish-Vendbanimi i zakonshëm
Nëse jeni pa shtetësi, 'ish-vendbanimi i zakonshëm' nënkupton çdo vend ku keni jetuar për një kohë
të konsiderueshme.

Refugjat
Për tu njohur si refugjat, duhet të jeni një person i cili ka një frikë të bazuar nga përndjekja për
shkak të njërës ose më shumë prej arsyeve të mëposhtme:
•

raca

•

feja

•

kombësia

•

mendimi politik ose

•

anëtarësimi në një grup të caktuar shoqëror.

Gjithashtu duhet të jeni:
•

jashtë vendit tuaj të kombësisë dhe të mos keni mundësi ose, për shkak të frikës, nuk dëshironi
të pranoni mbrojtjen e atij vendi

•

ose
jeni një person pa shtetësi, i cili, duke qenë jashtë vendit të ish-vendbanimit të zakonshëm, nuk
ka mundësi ose, për shkak të frikës, nuk dëshiron të kthehet atje.

Mbrojtja shtesë
Mbrojtja shtesë jepet kur një person nuk kualifikohet si refugjat, por kur personi përballet me një
rrezik real që të pësojë ‘dëmtim serioz’ në vendin e tyre të origjinës. Dëmtimi serioz mund të
nënkuptojë tre gjëra të ndryshme.
Dëmtim serioz – dënim me vdekje ose ekzekutim
‘Dëmtimi serioz’ do të thotë të jesh në rrezik nga dënimi me vdekje ose ekzekutimi.
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Dëmtimi serioz – keqtrajtim serioz

Dëmtimi serioz mund të nënkuptojë gjithashtu se në vendin e tyre të origjinës ose vendin e ishvendbanimit të zakonshëm (shpjeguar më lart), personi mund të jetë në rrezik nga:
•

tortura

•

trajtimi ose ndëshkimi jonjerëzor ose degradues.

Dëmtim serioz - konflikt i armatosur ndërkombëtar ose i brendshëm
Dëmtimi serioz mund të nënkuptojë gjithashtu se ekziston një kërcënim serioz dhe individual për
jetën e një civili ose personi për shkak të dhunës pa dallim, në një situatë konflikti të armatosur
ndërkombëtar ose të brendshëm.
Dhuna pa dallim
Dhuna pa dallim do të thotë dhunë që është e rastësishme dhe nuk është ka në shënjestër ndonjë
personi në veçanti.

Ribashkimi familjar
Ribashkimi familjar do të thotë që nëse ju jepet deklaratë refugjati ose deklaratë e mbrojtjes shtesë
mund të aplikoni brenda 12 muajve tek Ministri i Drejtësisë për leje që disa anëtarë të familjes tuaj:
•

të hyjnë dhe të jetojnë në Irlandë, nëse ata jetojnë diku tjetër

•

ose
të qëndrojnë dhe të jetojnë në Irlandë, nëse ata janë tashmë këtu.

Pyetësori, Pjesa A, 3

Albanian

IPO Pyetësori IP02 (2021)

Udhëzime para se të plotësoni pyetësorin
Pyetësori është Pjesa B e këtij dokumenti. Është pjesë qendrore e aplikimit tuaj për mbrojtje
ndërkombëtare në shtet (Irlandë). Duhet ta plotësoni atë tërësisht dhe të jeni të sinqertë. Për ta
bërë këtë, së pari duhet t’i lexoni faqet në vijim. Janë të gjata, por do t'ju ndihmojnë. Pikët 1 - 15 do
t'ju ndihmojnë në plotësimin e pyetësorit. Pjesa tjetër e pikave ka të bëjë kryesisht me mënyrën se
si ne e trajtojmë dhe e ndajmë në mënyrë të duhur informacionin tuaj.
Ne e dimë që anglishtja mund të mos jetë gjuha juaj e parë, prandaj në pyetësor ju pyesim për
gjuhët që i flisni dhe mund të jemi në gjendje të bëjmë intervistën me ju në gjuhën tuaj të
preferuar.

1.

Para se të plotësoni këtë pyetësor
Lexoni broshurën
Ju lutemi lexoni ‘Broshurën Informative për Aplikuesit për Mbrojtje Ndërkombëtare’ të cilën e kemi
dhënë me këtë dokument. Është mirë nëse njëherë i studioni fjalët e rëndësishme të cilat i
shpjeguam më parë.
Merrni këshilla ligjore
Këshilli për Ndihmë Ligjore (LAB) u jep ndihmë falas njerëzve që aplikojnë për mbrojtje
ndërkombëtare. Detajet e tyre të kontaktit janë në Shtojcën e ‘Broshurës Informative për Aplikuesit
për Mbrojtjen Ndërkombëtare’. Shtojca është në pjesën e pasme të broshurës.
Gjithashtu mund të përdorni shërbimet e një përfaqësuesi tjetër ligjor, por duhet t’i paguani vetë.

2.

Duhet të na jepni të gjitha informacionet përkatëse
Ju lutemi sigurohuni që të jepni të gjitha informacionet në lidhje me aplikimin tuaj në pyetësor.
Jepni sa më shumë detaje të jetë e mundur për të mbështetur përgjigjet tuaja. Përfshini dokumente
- idealisht dokumente origjinale - që mbështesin përgjigjet tuaja, përfshirë:
•

letra personale

•

dokumente identifikimi

•

fotografi

•

dokumente mjekësore

•

dokumente të tjera.

Ne do të marrim parasysh çdo gjë që na jepni me shkrim për sa kohë që na i jepni para ose gjatë
intervistës tuaj për mbrojtje ndërkombëtare. Gjithashtu do të shqyrtojmë çdo dokument të shkruar
që na është dhënë në emrin tuaj, për sa kohë që i marrim ato para ose gjatë intervistës suaj (shih
pikën 10) - Intervista për Mbrojtje Ndërkombëtare.
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Duhet të na i jepni këto dokumente të shkruara sa më shpejt që të mundeni, sepse ndoshta duhet
t'i përkthejmë ato ose duhet t'i diskutojmë gjatë intervistës tuaj.
Nëse na dërgoni informacione pas intervistës kryesore, ndoshta do të mund t’i shqyrtojmë nëse
ende nuk i kemi bërë një rekomandim Ministrit në lidhje me aplikimin tuaj.

3.

Ju lutemi mos lini asnjë pyetje bosh ose pa përgjigje
Nëse një pyetje nuk vlen për ju, shkruani ‘nuk zbatohet’. Mos lini pyetje pa përgjigje.
Duhet të plotësoni tërësisht të gjitha pjesët në pyetësor. Nëse nuk përmendni diçka të
rëndësishme, por më vonë përpiqeni të mbështeteni në atë informacion, është më e vështirë për
ne që të besojmë se ajo që thoni në aplikimin tuaj është e vërtetë.

4.

Ne do t’i shqyrtojmë të gjithë informacionet që ju i jepni
Ne do të marrim në konsideratë të gjitha informacionet që ju i jepni në pyetësor (Pjesa B) dhe
dokumentet e tjera që ju ose përfaqësuesi juaj ligjor na i jepni kur jemi duke shqyrtuar aplikimin
tuaj.
Nëse keni nevojë për më shumë hapësirë, bashkangjitni faqe shtesë
Mund të keni nevojë për më shumë hapësirë për të shpjeguar se çfarë ju ka ndodhur në vendin tuaj
të origjinës ose në ish-vendbanimin tuaj të zakonshëm dhe arsyet pse nuk mund të ktheheni atje.
Nëse po, ju lutemi bashkangjitni faqe shtesë në fund të këtij pyetësori.
Në këto faqe përfshini:

5.

•

numrin tuaj të identifikimit të personit IPO (shkruar në fund të faqes 1)

•

datën

•

nënshkrimin tuaj

•

numrin e pyetjes të cilës po i përgjigjeni.

Si do të përdoren informacionet tuaja kur merret parasysh aplikimi juaj
Informacionet që i jepni në pyetësor do të përdoren në dy mënyra.
Kur ekzaminojmë dhe bëjmë rekomandimin mbi kërkesën tuaj për mbrojtje ndërkombëtare
Ne do të përdorim informacionet tuaja për të ekzaminuar dhe për t'i bërë një rekomandim Ministrit
në lidhje me kërkesën tuaj për mbrojtje ndërkombëtare (status refugjati dhe mbrojtje shtesë). I
kemi shpjeguar këto terma në faqen 2.
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Kur vendosim nëse duhet t’ju jepet leje për të qëndruar në Irlandë

Ne mund të rekomandojmë që të mos ju jepet statusi i refugjatit ose mbrojtja shtesë. Sidoqoftë,
Ministri i Drejtësisë do të përdorë informacionet tuaja për të shqyrtuar nëse duhet t’ju jepet leje
për të qëndruar në Irlandë për arsye të tjera.

6.

Informacionet në lidhje me familjen tuaj
Ne gjithashtu po mbledhim informacione në lidhje me anëtarët e familjes tuaj. Këto informacione
na duhen nëse ju jepet statusi i refugjatit ose mbrojtje shtesë dhe atëherë keni të drejtë të aplikoni
për ribashkim familjar.

7.

Në lidhje me personat në ngarkim
Kur i përgjigjeni pyetësorit, ne kemi nevojë për informacione nga ju për ju dhe personat në
ngarkimin tuaj. Do të shihni dy shkrime: person në ngarkim dhe person që varet nga ju. Në Irlandë:
•

emri ‘person në ngarkim’, është një person (zakonisht një fëmijë ose një bashkëshort - grua ose
burrë)

•

mbiemri ‘i varur’, do të thotë i mbështetur në (mbështetet te).

Pse mendoni se personat në ngarkim duhet të marrin mbrojtje në Irlandë
Duhet të na tregoni pse mendoni se personat në ngarkimin tuaj kanë të drejtë për mbrojtje
ndërkombëtare (status refugjati ose mbrojtje shtesë). Persona në ngarkim mund të jenë fëmijët
ose të afërmit e tjerë.
Pse mendoni se personat në ngarkim duhet të lejohen të qëndrojnë në shtet
Nëse rekomandojmë se nuk keni të drejtë për mbrojtje ndërkombëtare, duhet të na tregoni cilat
arsye të tjera ekzistojnë, që nënkuptojnë se duhet t'u japim personave në ngarkimin tuaj leje që të
qëndrojnë në Irlandë.

Personat në ngarkim
8.

Nën moshën 18 vjeç
Personat në ngarkim janë shpesh nën 18 vjeç – pra 17 vjeç ose më të rinj. Nëse fëmija i varur nga ju
është tani në Irlandë dhe ata janë nën 18 vjeç, por ata nuk janë një qytetar Irlandez, ne do t'i
përfshijmë ata në aplikimin tuaj. Do ta bëjmë këtë nëse fëmija juaj ishte në Irlandë kur ju keni
aplikuar për mbrojtje. Mos harroni t'i përfshini ata në pyetësor.
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Kjo do të thotë që nëse aplikoni për mbrojtje ndërkombëtare, ju gjithashtu keni aplikuar në emër të
fëmijës suaj të varur, i cili nuk është qytetar irlandez. Fëmija ose fëmijët tuaj të varur janë ata që
janë një ose më shumë nga sa vijon:
•

kur jeni duke bërë kërkesën tuaj, ata janë në Irlandë dhe janë 17 vjeç ose më pak

•

ose
kanë lindur në Irlandë ndërsa ju jeni aplikues

•

ose
janë 17 vjeç ose më pak dhe kanë hyrë në Irlandë ndërsa ju jeni aplikues.

Çdo rekomandim që bëjmë në lidhje me aplikimin tuaj do të zbatohet edhe për ata.

9.

Arsyet tuaja për të aplikuar duhet të përfshijnë detaje në lidhje me personat në
ngarkim
Ju duhet të përfshini të gjitha arsyet pse ju, fëmijët tuaj dhe çdo person tjetër në ngarkim, jeni
larguar nga:
•

Shteti juaj i origjinës

•

ose
shteti juaj i ish-vendbanimit të zakonshëm nëse jeni person pa shtetësi (shpjeguar në faqen 2).

Duhet të shpjegoni të gjitha arsyet pse nuk mund të ktheheni atje dhe pse mendoni se duhet t’ju
lejohet të qëndroni në Irlandë.

10. Intervista për Mbrojtje Ndërkombëtare
Pasi të kemi marrë pyetësorin tuaj të plotësuar dhe dokumentet e tjera që do të na dërgoni, në
shumicën e rasteve do t'ju intervistojmë.
Në intervistë, do të keni mundësinë të na e sqaroni se pse po aplikoni për mbrojtje ndërkombëtare.
(Kjo intervistë quhet Intervista e Seksionit 35.)

11. Rekomandimi ynë
Pas intervistës tuaj, ne do t'i bëjmë një rekomandim Ministrit në lidhje me kërkesën tuaj për
mbrojtje ndërkombëtare. Nëse ju është refuzuar mbrojtja ndërkombëtare, Ministri do të marrë një
vendim në lidhje me lejen për të qëndruar në Shtet.
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12. Duhet të jeni të sinqertë dhe të saktë
Dokument i rëndësishëm
Ky është një dokument shumë i rëndësishëm. Nëse na jepni informacione të rrejshme ose
mashtruese ose qëllimisht nuk jepni informacione në pyetësor (ose në ndonjë fazë tjetër), kjo mund
të thotë që ne nuk mund t'i besojmë informacioneve në pyetësorin tuaj të aplikimit.
Nëse informacioni që na jepni në pyetësor dhe përgjigjet tuaja në intervistë janë të ndryshme ose
kontradiktore, kjo mund të na bëjë të pyesim nëse jeni të sinqertë. E njëjta gjë vlen për çdo
informacion tjetër që ju jepni. Kjo mund të nënkuptojë që kërkesa juaj për ju dhe personat në
ngarkim mund të refuzohet.
Po kështu, nëse nuk përmendni në aplikacionin tuaj informacionin përkatës për ju ose personat në
ngarkim, kjo mund të ndikojë në rekomandimin që ne e bëjmë në lidhje me aplikimin tuaj. Pra,
duhet të përfshini të gjitha informacionet përkatëse për të cilat keni njohuri dhe nuk duhet të lini
asnjë informacion të cilin më vonë përpiqeni ta përdorni për të çuar çështjen tuaj para.
Mospërfshirja e informacionit të rëndësishëm mund të dëmtojë çështjen tuaj.

13. Nëse zbulojmë se na keni dhënë informacion të rremë, mund të heqim mbrojtjen
tuaj
Nëse mbrojtja ndërkombëtare, ose leja për të qëndruar në Irlandë ju jepet juve ose personave në
ngarkim, dhe më vonë zbulojmë se keni dhënë informacione të pavërteta ose mashtruese,
veçanërisht në lidhje me identitetin tuaj, statusi juaj i mbrojtjes ose leja për të qëndruar në Shtet
mund t’ju hiqet.

14. ‘Shteti i Sigurt i Origjinës'
Ndoshta ju është thënë që vini nga një Shtet i caktuar i Sigurt i Origjinës (i përcaktuar në Seksionin
72 të Aktit të Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015). Kjo do të thotë që Ministri i Drejtësisë beson se në
shtetin tuaj, përgjithësisht dhe vazhdimisht:
•

nuk ka përndjekje

•

nuk ka torturë ose trajtim jonjerëzor ose degradues ose ndëshkim

•

nuk ka kërcënim nga dhuna pa dallim në situata të konfliktit të armatosur ndërkombëtar ose të
brendshëm në shtetin tuaj.

Është e rëndësishme që të na tregoni:
•

pse mendoni se nuk është një shtet i sigurt i origjinës në rrethanat tuaja të veçanta

•

pse kushtet janë të rëndësishme për aplikimin tuaj për mbrojtje ndërkombëtare.
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15. Përmbledhje e udhëzimeve për plotësimin e pyetësorit
Përgjigjuni të gjitha pyetjeve në këtë pyetësor. Nëse është e nevojshme, ju lutemi përdorni faqe
shtesë për të shkruar hollësisht informacionet e rëndësishme. Shihni pikën 4 më parë për mënyrën
e etiketimit të këtyre faqeve. Na jepni dokumentet shtesë sa më shpejt të jetë e mundur.
Nëse dëshironi të na jepni dokumente që mbështesin aplikimin tuaj, duhet t'i merrni dhe t'i dërgoni
tek ne sa më shpejt të jetë e mundur, në përputhje me afatet kohore të caktuara nga Zyra e
Mbrojtjes Ndërkombëtare (IPO).
Provat mjekësore
Duhet të na dërgoni çdo provë mjekësore që mbështet aplikimin tuaj sa më shpejt të jetë e
mundur. Nëse është e mundur, duhet të na dërgoni të gjitha dokumentet në të cilat planifikoni të
mbështeteni për aplikimin tuaj përpara intervistës tuaj.
Përfshini të gjitha dokumentet përkatëse me pyetësorin
Me pyetësorin, duhet të na dërgoni:
•

të gjitha dokumentet tuaja të udhëtimit dhe të identitetit

•

ndonjë dokument tjetër që ka të bëjë me kërkesën tuaj, të cilin e keni ose mund ta siguroni.

16. Informacionet tuaja janë konfidenciale
Ne do t'i trajtojmë të gjitha të dhënat që ju jepni në lidhje me aplikimin tuaj në përputhje me ligjin
dhe t'i mbajmë ato private. Ne nuk do t'i ndajmë informacionet tuaja me:
•

autoritetet në shtetin tuaj të origjinës ose shtetin e ish-vendbanimit të zakonshëm

•

përfaqësues të shtetit tuaj në Irlandë siç është ambasada juaj.

17. Ne mund të ndajmë disa nga informacionet tuaja me organizatat përkatëse
Sidoqoftë, ne mund t’i ndajmë informacionet që marrim nga ju në përputhje me ligjin, tek
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR). Gjithashtu mund të ndajmë
informacione me organet publike në Irlandë të cilat mund të jenë të angazhuara me ju. Kjo mund të
përfshijë departamentet dhe agjencitë e qeverisë irlandeze duke përfshirë:
•

Ofrimi i Shërbimeve të Imigracionit dhe Autoritetet e Imigracionit

•

Garda Síochána (policia irlandeze)

•

Autoritetet lokale

•

Tusla - Agjencia për Fëmijë dhe Familje.

Ne e bëjmë këtë në mënyrë që këto organizata të mund të bëjnë punën e tyre, duke përfshirë
zbatimin e ligjit në lidhje me hyrjen dhe largimin nga Irlanda të jo-shtetasve.
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Ne gjithashtu mund t’ua ofrojmë disa informacione shteteve tjera që e zbatojnë Rregulloren e
Dublinit të BE-së dhe Rregulloren EURODAC për gjurmët e gishtave. (Këto rregullore na ndihmojnë
të vendosim se cili shtet është përgjegjës për përpunimin e një kërkese për azil.)

18. Ne përdorim informacionet tuaja në raste të tjera
Ne gjithashtu mund të përdorim informacionet tuaja kur shqyrtojmë aplikime të tjera nëse një
aplikues ka lidhje me ju, ose nëse aplikimi i tyre është në një farë mënyre i lidhur me tuajin.

Ribashkimi familjar
19. Aplikimet për ribashkim familjar nga personat të cilëve u është dhënë mbrojtje
ndërkombëtare
Ne do të përdorim informacionet që na jepni në lidhje me anëtarët e familjes tuaj (në Seksionin 2 të
pyetësorit) për të shqyrtuar çdo aplikim për ribashkim familjar në të ardhmen.
Ju lutemi shikoni Broshurën Informative që ju është dhënë për më shumë detaje mbi ribashkimin
familjar.
Nëse aplikimi juaj për mbrojtje ndërkombëtare është i suksesshëm, ju mund të aplikoni për
ribashkim familjar. Sidoqoftë, duhet të na jepni të gjitha informacionet që na duhen për të
shqyrtuar ndonjë aplikim të ribashkimit familjar tani.
Keni 12 muaj kohë për të aplikuar për ribashkim familjar
Nëse dëshironi t'i drejtoheni Ministrit për ribashkim familjar, duhet ta bëni këtë brenda 12 muajve
nga marrja e një deklarate refugjati ose një deklarate të mbrojtjes shtesë.

20. Ky pyetësor
Plotësoni pyetësorin (fillon në faqen tjetër)
Duhet ta plotësoni pyetësorin në tërësi me ngjyrë të kaltër ose të zezë, ta nënshkruani dhe ta
vendosni datën në fund. Nëse një person tjetër po ju ndihmon me këtë pyetësor, ata do të duhet t’i
shënojnë të dhënat e tyre.
Kthejeni atë deri më datën që ju është dhënë
Këtë pyetësor duhet ta ktheni deri më datën dhe orën e shkruar në zarfin e postës falas, të paraadresuar. Nëse e humbni zarfin, postoni këtë pyetësor në adresën e cila gjendet në faqen 1 të
këtyre udhëzimeve.
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Përgjigjet e vonuara mund të dëmtojnë çështjen tuaj

Nëse e humbni datën dhe afatin kohor për të na dërguar këtë pyetësor ose nuk vini për intervistë
kur të ftoheni nga ne, kur të shqyrtojmë aplikimin tuaj mund të vendosim që ju 'nuk po
bashkëpunoni' – nuk po punoni me ne. Kjo mund të dëmtojë çështjen tuaj.
‘Broshura Informative për Aplikuesit për Mbrojtjen Ndërkombëtare’ ju tregon në lidhje me pasojat
në aplikimin tuaj nëse e kuptojmë se ju ‘nuk po bashkëpunoni’.
Në fund, shpresojmë që këto udhëzime do t'ju ndihmojnë në plotësimin e pyetësorit dhe t’i
identifikoni dokumentet përkatëse që duhet të na dërgoni.
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Pyetësori – Pjesa B
1. Informacione në lidhje me aplikuesin kryesor
1.1 Ju lutemi plotësoni pjesën më poshtë sa më tërësisht që të mundeni. Shkruajini përgjigjet tuaja në
kutitë e bardha.
IPO Numri i identifikimit të personit (Numri i identifikimit - shih faqen 1 të udhëzimeve):
Emri ose emrat:
Mbiemri:
Gjinia:
Mashkull
Data e lindjes:

Femër
Dita

Tjetër
Muaji

Viti

Qyteti i lindjes:
Shteti i lindjes:
Kombësia:
Përkatësia etnike, raca ose fisi:
Feja:
Adresa aktuale në Irlandë:

Adresa e emailit:
Numri i telefonit:
Numri i celularit:
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1.1 Ju lutemi plotësoni pjesën më poshtë sa më tërësisht që të mundeni. Shkruajini përgjigjet tuaja në
kutitë e bardha.
1.2 Adresat tjera
Ju lutemi rendisni adresën tuaj kryesore dhe çdo adresë tjetër ku keni jetuar në shtetin tuaj të origjinës,
ose shtetin tuaj të ish-vendbanimit të zakonshëm. Ju lutemi jepni adresat e plota. Shënoni datat kur keni
jetuar atje. Shkruajini përgjigjet tuaja në kutitë e bardha. Përdorni faqe shtesë nëse keni nevojë.
Adresa e plotë:
Nga data: muaji

viti

Deri më datën: muaji

viti

viti

Deri më datën: muaji

viti

viti

Deri më datën: muaji

viti

viti

Deri më datën: muaji

viti

Adresa e plotë:
Nga data: muaji
Adresa e plotë:
Nga data: muaji
Adresa e plotë:
Nga data: muaji

2. Familja
2.1 Në këtë pjesë dëshirojmë t’ju bëjmë disa pyetje në lidhje me familjen tuaj. Ju lutemi plotësoni
përgjigjet tuaja në kutitë e bardha.
Do t'ju pyesim për bashkëshortin(ten) tuaj (burrin ose gruan), partnerin ose partnerin civil.
Njerëzit bëhen partnerë civilë përmes një skeme regjistrimi që njeh statusin e çifteve të të njëjtës gjini.
Mund të jeni bashkuar me bashkëshortin(ten), partnerin(en) ose partnerin(en) tuaj civil(e) përmes një
ose më shumë nga sa vijon:
•

rit fetar (Një rit është një ceremoni ose akt)

•

rit tradicional

•

ceremoni civile (martesë), përfshirë ceremoninë e partneritetit civil

•

martesë me përfaqësim (kjo është atëherë kur njëri ose të dy personat që po martohen nuk janë
fizikisht prezent gjatë kurorëzimit. Ata zakonisht përfaqësohen nga njerëz të tjerë.)
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2.1 Në këtë pjesë dëshirojmë t’ju bëjmë disa pyetje në lidhje me familjen tuaj. Ju lutemi plotësoni
përgjigjet tuaja në kutitë e bardha.
Ju lutemi na jepni të dhënat e mëposhtme në lidhje me bashkëshortin(ten), partnerin(en) ose
partnerin(en) tuaj civil(e).
Emri i bashkëshortit(tes), partnerit(es) ose partnerit(es) tuaj civil(e):
Data e tyre e
lindjes:

Dita

Muaji

Viti

Shteti i lindjes:
Qyteti i lindjes:
Kombësia:
Çfarë lloj martese apo ceremonie e partneritetit civil ishte ajo?
Kur ishte kontakti juaj i fundit me bashkëshortin(ten), partnerin(en) ose partnerin(en) tuaj civil(e)?
Ku është bashkëshorti(ja), partneri(ja) apo partneri(ja) juaj civil(e) tani?
A është akoma gjallë bashkëshorti(ja), partneri(ja)

Po

Jo

Po

Jo

apo partneri(ja) juaj civil(e)?
A keni numër referimi të IPO për partnerin tuaj bashkëshortor ose
partnerin civil?
Nëse ‘Po’ ju lutemi plotësoni numrin këtu:

_______________________

Ju lutemi shënoni adresën e fundit të njohur të bashkëshortit(tes), partnerit(es) ose partnerit(es) tuaj
civil(e):

2.2 Anëtarët e familjes në Irlandë
A keni ndonjë anëtar të familjes në Irlandë? Nëse ‘Po’, ju lutemi jepni të dhënat e

Po

Jo

tyre më poshtë.
Si quhen?

Cila është lidhja familjare me ju?

Çfarë moshe janë ata?

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.
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2.2 Anëtarët e familjes në Irlandë
Cila është adresa e tyre?

Cili është statusi i tyre i imigracionit në Shtet (Irlandë)?
2.3 Ju lutemi jepni të dhënat e të gjithë fëmijëve tuaj
Ju lutemi na jepni informacione në lidhje me:
•

fëmijët tuaj biologjikë

•

fëmijët e bashkëshortit(tes) tuaj

•

fëmijët e birësuar

•

ndonjë fëmijë tjetër në kujdesin tuaj.

Nëse keni humbur kontaktin me fëmijët tuaj, përsëri duhet të plotësoni detajet e tyre më poshtë.
Fëmija 1

Fëmija 2

Fëmija 3

Emri:
Gjinia:
Data e lindjes:

Dita

Muaji

Viti

Dita

Muaji

Viti

Dita

Muaji

Viti

Vendi dhe shteti i lindjes:
Kombësia:
Ku janë tani:
Lidhja familjare me ju:
Kur i keni parë apo keni
pasur kontakt me ta për
herë të fundit?
Emrat e të dy prindërve
biologjikë:
A keni më shumë fëmijë?
Nëse keni nevojë për më shumë hapësirë për të dhënë detaje të mëtejshme të fëmijëve tjerë, ju lutemi
vazhdoni në një fletë tjetër. Shënoni secilën fletë shtesë me emrin tuaj të plotë dhe numrin e referencës së
IPO-së. Na tregoni në fletë që po i përgjigjeni pyetjes 2.3 (sipër) dhe nënshkruani atë.
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Fëmijët e lindur ose që mbërrijnë në Irlandë pas aplikimit tuaj
Duhet t'i tregoni Zyrës së Mbrojtjes Ndërkombëtare nëse:
•

fëmija juaj ka lindur pasi të keni bërë kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare

•

fëmija juaj i varur arrin në Irlandë pasi të keni bërë kërkesën tuaj.

Gjithashtu duhet të na tregoni për anëtarët e tjerë të rritur të familjes
Ndërsa të gjithë anëtarët e rritur të familjes (mbi 18 vjeç), duke përfshirë bashkëshortin(ten) ose
partnerin(en) tuaj, duhet të bëjnë kërkesat e tyre individuale, ju përsëri duhet të jepni të dhënat e tyre në
këtë pyetësor.
2.4 Detajet e varësisë
Më herët keni renditur fëmijët tuaj, ju lutemi na tregoni këtu pse dhe si ata fëmijë janë të varur nga ju.
Ju lutemi përdorni fletë shtesë nëse keni nevojë.
Fëmija 1:

Fëmija 2:

Fëmija 3:

2.5 Lidhja me Irlandën
A keni lidhje me Irlandën ju ose ndonjë nga personat në ngarkim, ose të dy? Për shembull, a jeni ju:
•

të martuar me një shtetas(e) irlandez(e)

•

prind i një fëmije të lindur në Irlandë

•

të martuar me një Shtetas të BE?
Shënoni përgjigjen e duhur. Po

Jo

Nëse ‘Po’, ju lutemi na jepni detajet këtu.

Prindërit tuaj
2.6 Ju lutemi jepni të dhënat e prindërve tuaj
Babai
Mbiemri:
Emri:
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2.6 Ju lutemi jepni të dhënat e prindërve tuaj
Adresa e tanishme:
Data e lindjes:

Dita

Muaji

Viti

Kombësia:
Shtetësia (të):

Përkatësia etnike, raca apo fisi:

Nëna
Mbiemri:
Emri:
Adresa e tanishme:
Data e lindjes:

Dita

Muaji

Viti

Kombësia:
Shtetësia (të):

Përkatësia etnike, raca apo fisi:

A janë prindërit tuaj gjallë apo të vdekur?
Babai juaj
A është babai juaj i ndjerë (i vdekur)?
Nëse ‘Po’, ju lutemi shënoni datën e vdekjes së tij

Po
Dita

Muaji

Jo
Viti

Ju lutemi na jepni edhe çertifikatën e tij të vdekjes nëse është
në dispozicion.
E keni përfshirë çertifikatën origjinale të vdekjes së babait

Po

Jo

Po

Jo

tuaj?
Nëna juaj
A është e ndjerë nëna juaj?
Nëse ‘Po’, ju lutemi shënoni datën e vdekjes së saj

Dita

Muaji

Viti

Ju lutemi na jepni edhe çertifikatën e saj të vdekjes nëse
është në dispozicion.
E keni përfshirë çertifikatën origjinale të vdekjes së nënës

Po

Jo

suaj?
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Vëllezërit dhe motrat tuaja (vëllezërit, motrat, gjysmë vëllezërit dhe gjysmë motrat)
2.7 Vendbanimi (jetojnë) në Irlandë
Sipas njohurisë suaj, a jetojnë vëllezërit dhe motrat, prindërit ose anëtarët e tjerë të

Po

Jo

familjes në Irlandë?
Nëse ‘Po’, a ka anëtari i familjes suaj leje për të qenë në Irlandë.

Po

Jo

Nëse ‘Po’, mbi cilat baza (arsye)?

2.8 Ju lutemi jepni të dhënat e të gjithë vëllezërve dhe motrave tuaja (përfshirë të ndjerët)
Përfshini vëllezërit dhe motrat (dhe gjysmë-vëllezërit, gjysmë-motrat, vëllezërit dhe motrat nga njerku/a,
nëse është e zbatueshme). Këta janë vëllezër e motra. Përdorni më shumë fletë nëse është e nevojshme
(shënoni numrin e kësaj pyetje [2.8] në secilën fletë).
Vëllai/Motra 1

Vëllai/Motra 2

Vëllai/Motra 3

Mbiemri:
Emri:
Gjinia:
Feja:
Kombësia:
Shtetësia (të):
Përkatësia etnike, raca ose
fisi:
Data e lindjes:

Dita

Dita

Dita

Muaji

Muaji

Muaji

Viti

Viti

Viti

Ku jane ata tani?

Emri i babait:
Emri i nënës:
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Lidhja me ju:

Personat tjerë në ngarkim
2.9 Ndonjë person shtesë në ngarkim
Nëse keni ndonjë person tjetër në ngarkim, ju lutemi jepni të dhënat e tyre të plota dhe lidhjen e tyre
me ju në këtë tabelë. Këta persona në ngarkim mund të përfshijnë:
•

gjyshërit

•

hallat dhe tezet

•

xhaxhallarët dhe dajallarët

•

kushërinjtë

•

dikush tjetër në kujdesin tuaj.
Personi shtesë në
ngarkim 1

Personi shtesë në
ngarkim 2

Personi shtesë në
ngarkim 3

Dita

Dita

Dita

Muaji

Muaji

Muaji

Viti

Viti

Viti

Mbiemri:
Emri:
Gjinia:
Feja:
Kombësia:
Shtetësia (të):
Përkatësia etnike, raca ose
fisi:
Data e lindjes:

Ku janë ata tani?
Lidhja me ju:
Pse varen nga ju?
Për shembull, janë të
moshuar, nuk janë mirë
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2.9 Ndonjë person shtesë në ngarkim
ose kanë aftësi të
kufizuara.
Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme (shënoni numrin e kësaj pyetje [2.9] në
fletën tuaj dhe nënshkruani atë).
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3. Historia e shkollimit dhe punësimit
3.1 Kohëzgjatja e shkollimit ose trajnimit zyrtar
Ju lutemi na tregoni deri në cilin nivel jeni shkolluar: për shembull, arsimi fillor (deri në 12 vjeç), arsimi i
mesëm (deri në rreth 18 vjeç) ose niveli i tretë (zakonisht mbi 18 vjeç)?
Nëse keni ndonjë kualifikim shkollor ose universitar, ju lutemi përfshini ato.
Emri dhe adresa e shkollës ose universitetit që keni ndjekur:

Nga: muaji

viti

Deri në: muaji

viti

Kualifikimet e arritura:

Emri dhe adresa e shkollës ose universitetit që keni ndjekur:

Nga: muaji

viti

Deri në: muaji

viti

Kualifikimet e arritura:

Emri dhe adresa e shkollës ose universitetit që keni ndjekur:

Nga: muaji

viti

Deri në: muaji

viti

Kualifikimet e arritura:

A keni përfshirë ndonjë çertifikatë origjinale?
Po

Jo

Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme (shënoni numrin e kësaj pyetje [3.1] në
fletën tuaj).
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3.2 Punësimi dhe vetëpunësimi
Ju lutemi rendisni të gjitha punësimet ose vetëpunësimin tuaj. Filloni me atë më të fundit. Nëse keni
dokumente që janë prova të këtyre punësimeve, na i jepni ato së bashku me këtë pyetësor.
Emri dhe adresa e ndërmarrjes ose punëdhënësit:

Nga: muaji

viti

Deri në: muaji

viti

Deri në: muaji

viti

Lloji i punës:
Emri dhe adresa e ndërmarrjes ose punëdhënësit:

Nga: muaji

viti

Lloji i punës:
A keni përfshirë ndonjë dokument për të treguar prova të këtyre punësimeve?
Po

Jo

Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme (shnoni numrin e kësaj pyetje [3.2] në
fletën tuaj dhe nënshkruani atë.

4. Ju lutemi na tregoni pse po aplikoni për Mbrojtje Ndërkombëtare në Irlandë
4.1 Një nga pesë arsyet
Konventa për Refugjatë kërkon që një person të ketë frikë nga persekutimi për një ose më shumë nga
pesë arsyet.
Mbi cilat baza (arsye) pretendoni ju, ose personat në ngarkim ose të dy, se keni një frikë të bazuar
nga persekutimi?
Ju lutemi zgjidhni të gjitha arsyet që vlejnë për ju duke shënuar kutitë e përshtatshme më poshtë.
Mund t’ju duhet të shënoni më shumë se një kuti.
1.Raca

2.Feja

3. Kombësia

4. Mendimi politik

5. Anëtarësimi në një grup të

Asnjëra nga

caktuar shoqëror

këto

Ju lutemi na shpjegoni arsyet tuaja në faqen tjetër:
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4.1 Një nga pesë arsyet

Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme. Shënoni numrin e kësaj pyetje [4.1] në
fletët tuaja, së bashku me numrin tuaj të IPO-së dhe nënshkrimin tuaj.
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4.2 Grup i caktuar shoqëror
A e dini nëse aplikimi juaj bazohet apo jo në të qenit nga një grup i caktuar

Po

Jo

shoqëror?
Nëse ‘Po’ dhe e dini, ju lutemi shkruani detajet këtu.

Nëse ‘Jo’, nuk e dini nëse aplikimi juaj bazohet në të qenit nga një grup i caktuar shoqëror, ne do ta
shqyrtojmë këtë për ju bazuar në informacionet tjera që mund t’i jepni.
4.3 Arsyet pse personat në ngarkim kanë frikë nga persekutimi
Ju lutemi shpjegoni arsyet e personave në ngarkim, pse ata kanë frikë nga persekutimi nëse arsyet e tyre
janë të ndryshme nga arsyet tuaja (në 4.1 më lart). Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e
nevojshme (shënoni numrin e kësaj pyetje [4.3] në fletën tuaj, së bashku me numrin tuaj të identifikimit
të IPO-së dhe nënshkrimin tuaj).
Emri i personit në ngarkim:
Arsyeja pse ju besoni se ata kanë një frikë të bazuar nga persekutimi:

Emri i personit në ngarkim:
Arsyeja pse ju besoni se ata kanë një frikë të bazuar nga persekutimi:
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4.4 Keni frikë nga dëmtimi serioz
Një person ka nevojë për mbrojtje shtesë nëse ka prova të mira për të besuar se nëse kthehen në shtetin
e tyre të origjinës, ata do të përballen me një rrezik real që të pësojnë dëmtime serioze. Ata gjithashtu
duhet të mos jenë në gjendje ose të rrezikojnë shumë për të kërkuar mbrojtjen e atij shteti.
Ju lutemi na tregoni pse deklaroni se jeni në rrezik nga dëmtimi serioz. Mund t’ju duhet të shënoni
një ose më shumë kuti.
Kam frikë nga dënimi me vdekje ose ekzekutimi.
Kam frikë nga tortura, trajtimi jonjerëzor ose degradues ose ndëshkimi në shtetin tim të
origjinës.
Kam frikë nga kërcënimi serioz dhe individual i jetës ose personit tim për shkak të dhunës
pa dallim në një situatë konflikti të armatosur ndërkombëtar ose të brendshëm
4.5 Personi që keni në ngarkim ka frikë nga ndonjë dëmtim serioz
Nëse ndonjë person në ngarkim përfshihet në aplikimin tuaj, ju lutemi na tregoni pse po deklarohet
dëmtimi serioz
Emri i personit në ngarkim:
Arsyeja pse besoni se ata kanë frikë nga dëmtimi serioz:

Emri i personit në ngarkim:
Arsyeja pse besoni se ata kanë frikë nga dëmtimi serioz:

Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme. Shënoni numrin e kësaj pyetje [4.5] në
fletët tuaja, së bashku me numrin tuaj të identifikimit të IPO-së dhe nënshkrimin tuaj.
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4.6 Pyetje të rëndësishme që duhet t'u përgjigjeni
Pyetjet në këtë seksion janë një pjesë shumë e rëndësishme e aplikimit tuaj për mbrojtje
ndërkombëtare. Ju lutemi na jepni informacionet e mëposhtme në kutitë e bardha më poshtë në
lidhje me aplikimin tuaj dhe të personave në ngarkimin tuaj (nëse keni) për mbrojtje ndërkombëtare.
•

Ju lutemi shënoni datat nëse i dini ato.

•

Lexoni me kujdes pyetjet më poshtë dhe sigurohuni që t'i përgjigjeni secilës.

Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme (shënoni numrin e kësaj pyetje [4.6] në fletën
tuaj, së bashku me numrin e identifikimit të IPO-së dhe nënshkrimin tuaj”.
(1) Çfarë keni frikë se do t'ju ndodhë nëse ktheheni në:
•

shtetin tuaj të origjinës, ose

•

shtetin tuaj të ish-vendbanimit të zakonshëm?

(2) Ju lutemi na tregoni detajet e ngjarjeve specifike që ju kanë ndodhur juve, personave në ngarkim,
ose që të dyve në vendin tuaj, që ju bëjnë juve ose personat në ngarkim të keni frikë që të shkoni
në shtëpi.

(3) Na tregoni për ndonjë veprim apo sjellje armiqësore kundër jush dhe (nëse është e përshtatshme)
anëtarëve të familjes suaj. Na tregoni se kush ka kryer ndonjë veprim apo sjellje të tillë.

(4) Na jepni detajet se çfarë ju shtyu juve, personat që keni në ngarkim ose të dyve, që të vendosni të
largoheni.

(5) Na jepni detajet nëse ju, personat në ngarkim ose të dy, ose anëtarët e tjerë të familjes, keni
pësuar persekutim ose dëmtim serioz në të kaluarën.
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4.6 Pyetje të rëndësishme që duhet t'u përgjigjeni
(6) Nëse ju, personat në ngarkimin tuaj ose të dy keni frikë nga një person, organizatë ose grup
specifik në vendin tuaj, na tregoni emrin e tyre dhe na jepni sa më shumë detaje rreth tyre. Duhet
të përpiqeni të na tregoni se çfarë ata kanë bërë (nëse kanë bërë ndonjë gjë) që ka bërë që ju ose
personat në ngarkimin tuaj të keni frikë të ktheheni në shtëpi.

(7) Jepni detajet për ndonjë gjë që ju ka ndodhur juve, personave në ngarkim ose të dyve, gjatë rrugës
për në Irlandë.

(8) Si keni udhëtuar ju dhe personat në ngarkim nga shteti juaj deri në Irlandë? (transporti i përdorur
dhe shtetet nëpër të cilat keni udhëtuar)

(9) Jepni detaje për diçka që ka ndodhur që kur ju, personat në ngarkim ose të dy, keni arritur në
Irlandë, gjë që ka bërë që ju ose personat në ngarkim të keni frikë të ktheheni në shtëpi.

(10)

Shkruani ndonjë frikë që keni për personat në ngarkim, të cilat janë të ndryshme nga frika juaj.

(11)

Nëse vini nga një Shtet i caktuar i Sigurt i Origjinës, ju lutemi na tregoni se çfarë shqetësimi

serioz keni për ta konsideruar vendin tuaj si një vend të pasigurt të origjinës për ju, personat në
ngarkim ose të dy.

Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme (shënoni numrin e kësaj pyetje [4.6] në
fletën tuaj, së bashku me numrin e identifikimit të IPO-së dhe nënshkrimin tuaj.
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5. Informacione të përgjithshme mbi Aplikimin për Mbrojtje (Mbrojtje nga
Shteti)
5.1 Raportimi i incidenteve
A keni raportuar ndonjë incident që ju ka ndodhur juve, personave në ngarkim ose të dyve, tek
autoritetet në shtetin tuaj të origjinës ose shtetin e ish-vendbanimit të zakonshëm?
Ju lutemi shënoni një kuti.

Po

Jo

Nëse ‘Po’, shkruani kur dhe kujt ia keni raportuar?
Çfarë veprimesh ndërmorën autoritetet?
Ju lutemi përfshini ndonjë dokument, nëse është në dispozicion, që mund ta mbështesë këtë çështje.

Nëse ‘Jo’, nuk keni raportuar incidente të tilla, tregoni qartë pse nuk i keni raportuar.
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5.2 Dënimi i krimit
A keni kryer ndonjëherë ose jeni akuzuar ose dënuar për ndonjë krim në ndonjë shtet.
Ju lutemi shënoni një kuti dhe shkruani emrin e
shtetit nëse shënoni Po

Po

Jo

Nëse Po, në cilin shtet: ___________________

Nëse ‘Po’, ju lutemi jepni detajet më poshtë. Plotësoni një për çdo krim. Përfshini të gjitha krimet,
përfshirë krimet për të cilat jeni liruar (shpallur të pafajshëm), akuzuar ose falur.
Krimi 1
Për cilën(at) vepër(ra) penale jeni akuzuar?

Kur jeni akuzuar?

Dita

Muaji

Viti

A jeni dënuar për këtë(o) vepër(ra) penale?

Po

Jo

A keni vuajtur dënim me burg për këtë vepër

Po

Jo

penale?
Nëse ‘Po’, ju lutemi jepni datat e fillimit dhe lirimit

Data e

të dënimit.

fillimit:
Data e lirimit:

Dita

Muaji

Viti

Dita

Muaji

Viti A

Krimi 2
Për cilën(at) vepër(ra) penale jeni akuzuar?

Kur jeni akuzuar?
A jeni dënuar për këtë(o) vepër(ra) penale?

Po

Jo

A keni vuajtur dënim me burg për këtë vepër?

Po

Jo

Nëse ‘Po’, ju lutemi jepni datat e fillimit dhe lirimit
të dënimit.

Data e fillimit:

Dita

Muaji

Viti

Data e lirimit:

Dita

Muaji

Viti

Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme (përfshini këtë pyetje numër [5.2], së
bashku me numrin e IPO-së dhe nënshkrimin tuaj.
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6. Viza, vendbanimi dhe informacione të tjera të udhëtimit
6.1 Historia juaj e udhëtimeve
A keni udhëtuar më parë jashtë shtetit tuaj të origjinës ose shtetit të ish-vendbanimit tuaj të
zakonshëm?
Ju lutemi shënoni një kuti.

Po

Jo

6.2 Historia e udhëtimit e personave në ngarkim
A ka udhëtuar më parë ndonjë nga personat në ngarkim jashtë shtetit të tyre të origjinës ose shtetit të
ish-vendbanimit të zakonshëm?
Ju lutemi shënoni një kuti.

Po

Jo

6.3 Aplikimi për pasaportë
A keni aplikuar ndonjëherë ju ose personat në ngarkim për pasaportë në shtetin tuaj të origjinës ose
shtetin e ish-vendbanimit të zakonshëm?
Ju lutemi shënoni një kuti

Po

Jo

6.4 Arsyet pse asnjë aplikues nuk ka aplikuar për pasaportë
Nëse ju ose personat në ngarkim, ose të dy, nuk keni bërë kërkesë për pasaportë nga autoritetet në
shtetin tuaj të origjinës ose shtetin e ish-vendbanimit të zakonshëm, ju lutemi shpjegoni pse jo.

6.5 Lëshimi i pasaportës
A ju është lëshuar ndonjëherë pasaporta juve ose personave në ngarkim nga autoritetet në shtetin
tuaj të origjinës ose shtetin e ish-vendbanimit të zakonshëm?
Ju lutemi shënoni një kuti

Po

Jo
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Nëse ‘Po’, plotësoni sa vijon. Ju lutemi përdorni më shumë faqe nëse është e nevojshme (shënoni
numrin e kësaj pyetje [6.5], së bashku me numrin tuaj të IPO -së dhe nënshkrimin tuaj).

Personi 1
Emri i personit të cilit i është
lëshuar pasaporta:
Vendi i leshimit:
Data e lëshimit:

Dita

Muaji

Viti

Data e skadimit:

Dita

Muaji

Viti

Data e lëshimit:

Dita

Muaji

Viti

Data e skadimit:

Dita

Muaji

Viti

Data e lëshimit:

Dita

Muaji

Viti

Data e skadimit:

Dita

Muaji

Viti

Numri i pasaportës:
Ku është pasaporta tani?
Personi 2
Emri i personit të cilit i është
lëshuar pasaporta:
Vendi i lëshimit:

Numri i pasaportës:
Ku është pasaporta tani?
Personi 3
Emri i personit të cilit i është
lëshuar pasaporta:
Vendi i lëshimit:

Numri i pasaportës:
Ku është pasaporta tani?
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6.6 Vizë ose leje pune
A keni aplikuar ndonjëherë, ju ose personat në ngarkim të cilët janë të përfshirë në aplikacionin tuaj, për
vizë ose leje pune për të vizituar ndonjë shtet, përfshirë Irlandën?
Ju lutemi shënoni një kuti

Po

Jo

Nëse ‘Po’, kur dhe ku keni aplikuar ju ose ata, ose të dy?

6.7 Vizë udhëtimi, hyrëse ose leje pune
A keni pasur ndonjëherë vizë udhëtimi ose hyrëse, ose leje pune për ndonjë shtet, përfshirë Irlandën, ju
ose personat në ngarkim, të cilët janë përfshirë në aplikimin tuaj, ose të dy?
Ju lutemi shënoni një kuti

Po

Jo

Nëse po, ju lutemi jepni detaje të plota, duke përfshirë kohën dhe vendin ku është lëshuar dhe kujt,
kohëzgjatjen e saj (datën e e skadimit) dhe çdo informacion tjetër përkatës.

6.8 Dokumentet të cila i keni përdorur kur jeni larguar
Çfarë dokumentesh keni përdorur ju ose personat në ngarkim, ose të dy, për t’u larguart nga shteti juaj i
origjinës dhe për të hyrë në Irlandë?
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6.9 Data kur jeni larguar
Në cilën datë, ju ose personat në ngarkim, ose të dy, jeni larguar për herë të fundit nga:
•

shteti juaj ose i tyre i origjinës? ose

•

shteti i ish-vendbanimit të zakonshëm?
Dita

Muaji

Viti

6.10 Data e mbërritjes në Irlandë
Në cilën datë keni mbërritur ju ose personat që keni në ngarkim, ose të dy, në Irlandë?
Dita

Muaji

Viti

7. Leja për të qëndruar
Nëse, pasi të shqyrtojmë kërkesën tuaj për mbrojtje ndërkombëtare, rekomandojmë që nuk keni të drejtë
të merrni status refugjati ose mbrojtje shtesë, Ministri ende mund t'ju japë leje për të qëndruar në Irlandë
për arsye të tjera (baza), prandaj është e rëndësishme të përfshini të gjitha informacionet përkatëse.
Njësia e Lejes për të Qëndruar do të vlerësojë këtë çështje në emër të Ministrit. Ata do të marrin në
konsideratë rrethanat tuaja familjare dhe personale, dhe të drejtën tuaj për respekt për jetën tuaj private
dhe familjare.
Njësia e Lejes për të Qëndruar do të marrë parasysh sa vijon:
•

llojin e lidhjes që keni me Irlandën, nëse keni ndonjë

•

konsideratat humanitare (të tilla si çështjet shëndetësore)

•

karakterin dhe sjelljen tuaj në Irlandë, përfshirë dënimet penale

•

karakterin dhe sjelljen tuaj jashtë Irlandës, kur është e rëndësishme dhe ne mund të informohemi për
atë, duke përfshirë dënimet penale

•

sigurinë kombëtare dhe rendin publik (sjellja normale në publik)

•

çdo gjë tjetër që mund të ndikojë në të mirën e përbashkët (përfitimet dhe interesat) e të gjithë
njerëzve në Shtet.

Ministri do të shqyrtojë gjithashtu çështjen e ‘kthimit të detyruar’. Kthimi i detyruar nënkupton kthimin e
njerëzve në një vend ku ata mund të përballen me persekutim ose dëmtime serioze. Ministri do të marrë
në konsideratë çdo gjë që ju ngritni, e cila është e rëndësishme për këtë çështje. Në veçanti, Ministri do të
marrë parasysh çdo frikë që keni shprehur në lidhje me persekutimin ose dëmtimin serioz të cilit mund t’i
nënshtroheni nëse ktheheni në vendin tuaj të origjinës.
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7.1 Arsye të tjera pse duhet të lejoheni të qëndroni
Ju lutemi na tregoni për ndonjë arsye tjetër pse ju, ose personat në ngarkim (nën 18 vjeç), ose të dy,
duhet të lejoheni të qëndroni në Irlandë nëse refuzohet kërkesa juaj për mbrojtje?

Nëse keni nevojë për më shumë hapësirë, ju lutemi përdorni më shumë fletë (shënoni numrin e kësaj
pyetje [7.1], numrin tuaj të IPO-së dhe nënshkrimin tuaj).

7.2 Arsye të tjera pse keni frikë të ktheheni në shtetin e origjinës ose ish-vendbanimin e zakonshëm.
Përveç çështjeve të përfshira deri më tani, a ka ndonjë arsye tjetër pse keni frikë të ktheheni në shtetin
tuaj të origjinës ose shtetin e ish-vendbanimit të zakonshëm? Ju lutemi shpjegoni duke dhënë sa më
shumë detaje të rëndësishme.

Nëse keni nevojë për më shumë hapësirë, ju lutemi përdorni më shumë faqe (shënoni numrin e kësaj
pyetje (7.2) në fletën tuaj, numrin tuaj të IPO-së dhe nënshkrimin tuaj).
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8. Çështjet mjekësore
8.1 Problemet e rënda mjekësore
Na tregoni për ndonjë problem të rëndë mjekësor që keni, ose që kanë personat në ngarkim, ose të dy.
Duhet të na jepni prova për llojin e problemit(eve) mjekësor(e) kur të ktheni këtë pyetësor ose sa më
shpejt që të mundeni. Është më mirë të na i dërgoni këto prova para se t'ju intervistojmë.
Gjithashtu duhet të përfshini detaje të çdo kujdesi apo mbështetje të shëndetit mendor, që ju, ose
personat në ngarkim, ose të dy, jeni duke marrë.

9. Intervista për Mbrojtje Ndërkombëtare (Intervista e Seksionit 35)
Gjatë intervistës së Seksionit 35, do t'ju pyesim pse keni aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare.
Duhet të jepni informacionet përkatëse për të na ndihmuar që ta shqyrtojmë aplikimin tuaj. Ne e dimë se
mund të jetë e vështirë qpër të folur për disa pjesë të përvojës suaj. Mund të ndiheni më rehat kur flisni
me një burrë apo një grua intervistues(e) dhe përkthyes(e).
Nëse do të preferonit një intervistues mashkull ose femër, ose përkthyes, ose të dy, dhe akoma nuk keni
bërë kërkesë, duhet të na tregoni. Do të përpiqemi që ta organizojmë këtë.
9.1 Intervistuesi dhe përkthyesi
A keni ndonjë preferencë për tu intervistuar nga një burrë apo një grua?

Po

Jo

Nëse ‘Po’, ju lutemi shënoni njërën nga kutitë e mëposhtme.
Po, do të preferoja të flisja me një burrë

Po, do të preferoja të flisja me një grua
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9.2 Lehtësirat e veçanta
A keni nevojë për ndonjë lehtësi të veçantë për intervistën tuaj në Zyrën e Mbrojtjes

Po

Ndërkombëtare për shkak të një problemi mjekësor ose aftësie të kufizuar?

Jo

Nëse ‘Po’, ju lutemi na tregoni se çfarë ju nevojitet.

9.3 Gjuhët
Cila është gjuha juaj e parë?
Në cilën gjuhë doni ta bëni intervistën për mbrojtje ndërkombëtare?
A flisni ndonjë gjuhë tjetër?

Po

Jo

Nëse ‘Po’, ju lutemi na tregoni cilat janë ato gjuhë.

Nëse ‘Po’, ju lutemi na tregoni se sa rrjedhshëm i
flisni ato gjuhë.

10. Dokumente për të mbështetur aplikimin tuaj
Së bashku me këtë pyetësor, duhet të na jepni të gjitha dokumentet që i keni në dispozicion, që mund të
jenë të rëndësishme për aplikimin tuaj për:
•

mbrojtje ndërkombëtare

•

leje për të qëndruar në Shtet.

Ju lutemi na jepni dokumentet origjinale nëse mundeni. Shembujt e dokumenteve që duhet të na jepni
përfshijnë sa vijon.
Kartat që tregojnë identitetin tuaj
•

Pasaporta

•

letërnjoftimi kombëtar

•

dokumentet e udhëtimit

•

patentë shoferi.
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Çertifikatat dhe dokumentet
•

Çertifikatat

•

e lindjes, vdekjes, martesës ose partneritetit civil

•

dokumentet shkollore

•

çertifikatat arsimore.

Anëtarësimet
Korrespondenca ose kartat e anëtarësimit në organizatat si:
•

partitë apo grupet politike

•

sindikatat ose klubet

•

grupe të tjera.

Korrespondenca me policinë
•

Korrespondenca dhe urdhërat nga autoritetet policore në shtetin tuaj ose në ndonjë shtet tjetër.

Korrespondenca mjekësore
•

Korrespondenca nga mjeku juaj (mund të jenë letra ose raporte mjekësore)

•

raporte mjekësore nga Irlanda dhe shteti juaj i origjinës ose shteti i ish-vendbanimit të zakonshëm.

Ndonjë dokument tjetër
Ndonjë dokument tjetër në lidhje me aplikimin tuaj si:
•

dokumente të telefonit ose bankës

•

ndonjë dokument në lidhje me historinë tuaj të kaluar të imigracionit.

Na dërgoni ndonjë dokument përkatës tani
Siç kemi thënë më parë në këtë dokument, duhet t’i merrni dokumentet të cilat i përdorni për të
mbështetur aplikacionin tuaj dhe t’i dërgoni në IPO menjëherë pasi t'i merrni.
Kjo përfshin provat mjekësore. Nëse planifikoni të mbështeteni në prova mjekësore, merrni ato pa vonesë
dhe dërgojini në IPO menjëherë pasi t'i pranoni.
Nëse nuk i dorëzoni dokumentet tani, kjo mund të dëmtojë se sa ne i besojmë informacioneve në
aplikacionin tuaj. Mund të dëmtojë aplikimin tuaj dhe të na bëjë të refuzojmë aplikimin tuaj.
Idealisht, ne duhet t’i marrim dokumentet të paktën tre ditë pune para datës tuaj të intervistës. Ju lutemi
rendisni më poshtë të gjitha dokumentet që po na dërgoni.
Mos harroni të përfshini Numrin e Identifikimit tuaj të Personit dhe emrin tuaj me çdo dokument që
dorëzoni.
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10.1 A keni ndonjë dokument për të na dërguar për të mbështetur aplikimin tuaj?
Ju lutemi shënoni një kuti.

Po

Jo

Nëse ‘Po’, ju lutemi jepni informacionet në vijim.
Ju lutemi renditni të gjitha dokumentet që po na dërgoni dhe informacionet vijuese në lidhje me to. Ju
lutemi shtoni fletë shtesë nëse keni nevojë dhe shënoni numrin e pyetjes të cilës po i përgjigjeni.
1. Çfarë është
dokumenti.

2. Nëse dokumenti

3. Çfarë lidhje ka

4. Gjuha (gjuhët) në

është i datuar,

dokumenti me

të cilën(at) është

shënoni datën.

aplikacionin tuaj

shkruar.

specifik.

11. Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave
Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare (IPO) e Ofrimit të Shërbimit të Imigracionit është pjesë e
Departamentit të Drejtësisë. IPO do të trajtojë të gjitha informacionet dhe informacionet personale që
ju jepni si konfidenciale. Akti i Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015 na detyron të marrim të gjitha hapat e
praktikueshëm për t'u siguruar që e mbajmë identitetin e aplikuesve konfidencial. Ne gjithashtu
ndjekim Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Aktin për Mbrojtjen e të
Dhënave, 2018.
Do të ndajmë informacionin e dhënë Departamentit të Drejtësisë vetëm me organizata të tjera të
miratuara në përputhje me ligjin e duhur.
Njoftimin për Privatësi të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (IPO (PP) 52) mund ta
gjeni në faqen e internetit të IPO-s në: www.ipo.gov.ie.
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Rregulloren e plotë të Departamentit të Drejtësisë për Mbrojtjen e të Dhënave mund ta gjeni në:
www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.

12. Ndihmë gjatë plotësimit të pyetësorit
12.1 A e keni plotësuar pyetësorin vetë?
Ju lutemi shënoni një kuti.

Po

Jo

Nëse ‘Jo’, kush ju ka ndihmuar që ta plotësoni pyetësorin? (Personi që e plotësoi duhet ta plotësojë
këtë pjesë.)
Emri:
Adresa:

Lidhja me aplikuesin:
Ju lutemi tregoni pse aplikuesi nuk mund ta plotësonte vetë pyetësorin.

13. Deklarata dhe nënshkrimi i përfaqësuesit ligjor
13.1 Përfaqësuesi ligjor duhet ta plotësojë këtë
Deklaroj se kam ndihmuar aplikuesin në plotësimin e këtij pyetësori.
Nënshkrimi i përfaqësuesit ligjor:

Data:
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14. Deklarata dhe nënshkrimi i aplikuesit
14.1 Ju lutemi lexoni dhe nënshkruani më poshtë
Ju lutemi shënoni kutitë e përshtatshme, dhe nënshkruani emrin tuaj dhe vendosni datën në fund.
Unë e kuptoj që:
•

Po e plotësoj këtë pyetësor në emrin tim dhe të personave që kam në ngarkim

Po

•

të gjithë personat që kam në ngarkim do të përfshihen në këtë aplikacion.

Jo

Kam lexuar dhe pranoj Njoftimin për Mbrojtjen e të Dhënave të IPO-së në pikën 11 të

Po

Jo

këtij pyetësori.
E kuptoj që kam bërë kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare në emër të fëmijëve të mi që
varen nga unë, të cilët nuk janë shtetas irlandezë. Fëmijët e mi të varur përfshijnë ata të
cilët:
•

kur jam duke bërë aplikimin, janë të pranishëm në Irlandë dhe janë nën moshën 18 vjeç

Po

•

kanë lindur në Irlandë ndërsa unë jam aplikues(e)

Jo

•

janë nën moshën 18 vjeç dhe kanë hyrë në Irlandë ndërsa unë jam aplikues(e).

Jam i vetëdijshëm se informacioni që kam dhënë mund të përdoret gjithashtu për të

Po

shqyrtuar raste të tjera nëse një aplikues ka lidhje familjare me mua, ose kur çështja është

Jo

në një farë mënyre e lidhur me timen.
Premtoj që informacioni i dhënë në këtë pyetësor është i plotë, i vërtetë dhe i saktë.
►Nënshkrimi i aplikuesit:

► Data:

►Emri i shtypur i aplikuesit:

►Data:
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Ju lutemi mos e plotësoni këtë faqe, është vetëm për përdorim në zyrë.
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