Dublin Office:
22 Upper Ormond Quay,

Cork Office:
14 Penrose Wharf,
Cork, Ireland
Ph: +353 (0) 21 4861404
Fax: +353 (0) 21 4861303
Lo-call: 1890 707 707 (24hrs)
E-mail: cork.translations@wordperfect.ie

Dublin 7, Ireland
Ph: +353 (0)1 872 0008
Fax: +353 (0)1 874 8032
E-mail: translations@wordperfect.ie
Web: www.wordperfect.ie

International Protection Office
Irish Naturalisation and Immigration Service
79-83 Lower Mount St.
Dublin 2, D02ND99

Wednesday, 14 August 2019
To Whom It May Concern:

This is to certify that the English to Albanian translation, reference “Information Booklet” is a true &
accurate translation. It reflects the writing style, punctuation and phrase structure used in the original
text.

Yours sincerely,

______________
Translation PM
Word Perfect Translations

Company Reg No: 360609 VAT No. IE6380609U Directors: Olga Shajaku, Jimmy Gashi

Cert. No: -PAPA052103

SHTOJCA Nr. 3 E BROSHURËS INFORMATIVE PËR APLIKUESIT PËR
MBROJTJE NDËRKOMBËTARE(IPO 1)
NJOFTIM INFORMATIV
Informacione të rëndësishme lidhur me vendimin e Ministrit nëse duhet t’i jepet apo jo
leja për të qendruar në Shtet (Irlandë)
Sipas nenit 49(3) të Aktit për Mbrojtje Ndërkombëtare 2015, në marrjen e vendimit se a
duhet t’i jepet një aplikuesi leje (për të qendruar në shtet), Ministri do të marrë parasysh
familjen e aplikuesit dhe rrethanat personale, dhe të drejtën e tij apo të saj për respekt për
jetën private dhe familjare të tij apo të saj, duke pasur parasysh—
(a) natyrën e lidhjes së aplikuesit me Shtetin, nëse ka ndonjë,
(b) konsideratat humanitare,
(c) karakterin dhe sjelljen e aplikuesit brenda dhe (aty ku është relevante dhe mund të vërtetohet)
jashtë Shtetit (përfshirë ndonjë dënim penal),
(d) konsideratat për sigurinë kombëtare dhe rendin publik,dhe
(e) ndonjë konsideratë tjetër e së mirës së përbashkët.
Shënim
Ndërsa Ministri normalisht do të ketë qasje në detajete dënimeve penale të regjistruara
kundër aplikuesve në Shtet, duhet të theksohet se aplikuesit gjithashtu duhet t'i japin Ministrit
informacione në lidhje me çdo dënim penal të regjistruar kundër tyre brenda dhe jashtë
Shtetit.
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