1اضافه کاونه د بین المللي محافظت ) (IPO 1د غوښتونکومعلوماتو کتابچې ته

 8برخه  -د نړیوال محافظت پروسې کې ستاسو حقوق او مسؤلیتونه

د کار بازار ته السرسی
د نړیوال محافظت غوښتونکو لپاره د کار بازار ته السرسی آیرلینډ لخوا اروپایی اتحادیې (د بیا میشته کیدو) شرایطو الرښود
( )EU/33/2013ته تسهیل شوي.
د دې الرښود په پایله کې د آیرلینډ لخوا منل شوی قانون د کار بازار ته مؤثره السرسي اجازه ورکوي کله چې په  6میاشتو
کې هیڅ کومه لومړۍ بدیله سپارښتنه د نړیوال محافظت غوښتنلیک لپاره نوي شوي.
د نړیوال محافظت غوښتونکی ممکن ورسته له شپږو میاشتو څخه د کار بازار ته السرسی ولري له هغې نیټې ورسته کله چې
د دوي د محافظت غوښتنلیک ثبت شوی و ،که دوي الهم د نړیوال محافظت دفتر څخه د لومړني سپارښتنه نه وي ترالسه
کړې  ،او که دوی له پروسې سره همکاري کړې وي.
په شرایطو برابر غوښتونکي کولی شي د کار بازار د اجازې لپاره د عدلیې وزیر ته عریضه ورکړي  ،کوم چې دواړه د دندې
او شخصي کار ته اجازه ورکوي .یو غوښتونکی چې د  5میاشتو په موده کې یې د خپل نړیوال محافظت غوښتنلیک په اړه د
لومړنۍ پریکړه نده ترالسه کړي ممکن د کار بازار ته د السرسي اجازې لپاره غوښتنه وکړي .که چیرته دا ډول اجازه ،
ورکړل شوې وي  ،نو دابه عملي شي که چیرې غوښتونکی اوس هم په هغه شرایطو برابر وي کوم چې د دوي نړیوال
محافظت غوښتنلیک څخه  6میاشتې مخکې په نښه شوی و .
د کار بازار ته د السرسي واحد ( )LMAUچې د کډوالۍ خدماتو رسولو ( )ISDبرخه ده  ،د عدلیې وزیر په استازیتوب
غوښتنلیکونه پروسس کوي .په شرایطو برابر غوښتونکي ته د  12میاشتو لپاره اجازه ورکول کیږي او د اجازه نوي کیدونکي
ده تر هغه چې د اجازې لرونکي د محافظت غوښتنلیک په اړه وروستۍ پریکړه نوي شوي.
په شرایطو برابر غوښتونکي د دندې ټولو سکتورونو ته السرسی لري  ،په استثنا د ملکي او عامه خدماتو  ،پولیسو او د آیرلینډ
دفاعي ځواکونوسره.
د نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ د آیرلینډ طبعه کیدو او کډوالۍ ویب پاڼې خدمت وګورئ:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/labour-market-access
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د نړیوال محافظت غوښتنلیک لپاره چمتو شوي ځینې معلومات ممکن د کار بازار ته د
السرسي د غوښتنلیک پروسس کولو لپاره  ،د قانون سره سم د کډوالۍ خدماتو وړاندې کونکو او نورو دولتي څانګو ته افشا
شي.

