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افزودنی شماره  3بر جزوه برای درخواست جهت محافظت بین المللی ()IPO 1
اعالمیه معلوماتی
معلومات در ارتباط به تصمیم وزیر در مورد اینکه آیا باید اجازه داده شود که در ایالت (ایرلند) به زندگی ادامه دهید یا
خیر
تحت ماده )3( 49قانون  2015محافظت بین المللی ،در ارتباط به تصمیم وزیر مبنی بر درخواست اجازه (برای ادامه
زندگی در ایالت) ،وزیر باید به خانواده و وضعیت شخصی درخواست دهنده ،و همچنان حقوق وی مبنی بر احترام به
زندگی شخصی و خانوادگی وی توجه داشته باشد ،همچنان توجه بیشتری روی موارد ذیل -
(الف) نوعیت ارتباط درخواست دهنده با االیت ،در صورت موجودیت،
(ب) مالحظات بشردوستانه
(ج) شخصیت و طرز رفتار درخواست دهنده در داخل (در صورت که مربوط و قابل اثبات پذیر باشد) و خارج
ایالت (به شمول هر نوع جرم جنایی)،
(د) مالحظات در ارتباط به امنیت ملی و نظم عامه ،و
(ر) هر نوع مالحظات دیگر برای فواید مشترک
یادداشت
به طور معمول ،وزیر به معلومات اضافه مربوط محکومیت های جنایی در ایالت که علیه درخواست دهنده گان درج
گردید است ،دسترسی خواهد داشت ،باید یادداشت گردد که درخواست دهنده گان باید در مورد محکومیت های جنایی که
علیه آنان در داخل و یا خارج ایالت ثبت گردیده باشد ،معلوماتبه وزیر ارائه کنند.
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