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 قانون 2015 دنړیوال خوندیتوب  د 

 چمتو شي[ باید ې الندېبرخ (a) (10) 70قانون د  کال 2015د نړیوال خوندیتوب  د]بیانیه به 

 

 ترتیبات انتقالي –یادښت  ومعلوماتد 

 

په  د اجازې ولکېد ېغوښتنلیک )د کډوال موقف او ضمني خوندیتوب( او پاتد نړیوال خوندیتوب د 

  کېدل ښتنلیک د کړنالرې معرفيغو واحدد لپاره  وول تعییناړه د پلټونو او 

 

 د نهنې لپاره دي. دا څرګندونې حقوقي مشوره نه ده او ودا څرګندونې یواځې د معلوماتو او الرښو

یواځې د  یا نوټ دا یادښتله قانون څخه حقوقي تفسیر وړاندې کوي.  کال 2015د نړیوال خوندیتوب 

د  کال 2015د نړیوال خوندیتوب  دالندې نیسي چې  تپوښښتر )کټګورۍ(  ویشنیزېقضیو هغه اصلي 

 .لري ېزاغ پرې احکامانتقالي قانون  

د تطبیق احکام انتقالي  ښایيچې رته ېچالندې نه نیسي  تپوښښ ټول هغه احتمالي شرایط تر نوټدا 

په اړه چې  احکاموانتقالي قانون او د هغه د  کال 2015د  نړیوال خوندیتوب دوړ وي. که چیرې تاسې 

معلومات غواړئ، نو تاسې باید د حقوقي مشورې په لټه کې ر ېډستاسې په قضیه کې د تطبیق وړ دي ال 

 شي.

 

 )IPO 1 (معلوماتي کتابګوټي  د جالاید د نړیوال خوندیتوب د غوښتونکو لپاره ب ي نوټدا معلومات

 یوځای ولوستل شي.په تړاو یا سره  )IPO 2 ( کلیپوښتند  تنېاو د نړیوال خوندیتوب د غوښ

 

 معرفي .1

د  مساواتود عدلیې او  کېدلپلي کال قانون(  2015)د قانون  نړیوال خوندیتوب کال د 2015د  .1.1

په دې یادښت کې دغه   شو. پیلټه ېن 31په  رډیسمبکال د  2016د  لخوا )د وزیر( وزارت 

 په نامه بلل شوې ده. ”ټې ېنپیل  “د ټه ېن

 

قانون  له مخې د هغو انتقالي ترتیباتو په کال  2015د نړیوال خوندیتوب  د نوټدا معلوماتي  .1.2

چې د نړیوال خوندیتوب )د کډوال موقف او ضمني خوندیتوب( د  ،کوېهکله جزئیات وړاندې 
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هیواد دی اداره کوي چې په  یو ځانګړی پړاو دی( پروسېغوښتنلیکونو لپاره پلټنې او ټاکل )د 

د دو ېک و.  همدارنګه په هیواد کې د پاتې د مخه رامنځته شويټې ېن)آیرلنډ( کې د پیل له 

 او هم ځانګړي جزئیات وړاندې کوي.اجازې په تړ

 

کې مرسته  پوهېدوچې دا معلومات له تاسې سره د هغو ترتیباتو په اړه په  ولرې په پام کېدا  .1.3

 څخه په الندینیو مواردو کې کار واخلئ.وروکړي چې تاسې 

 

  کمشنرد کډوالو د غوښتنلیکونو د ( له دفترORAC )  څخه د کډوالۍ د موقف او

 لپاره. ونولیکنغوښتځانګړو ضمني خوندیتوب د 

 

  د کډوالۍ د استیناف له محکمې(RAT.څخه د استیناف د ځانګړو غوښتنو لپاره ) 

 

د آیرلنډ د تابعیت او کال د قانون له مخې د بهیر د بشپړولو لپاره  2015کوم چې تاسې د 

مې نیټې څخه 31د  رډیسمبکال د  2016د نړیوال خوندیتوب دفتر ته د  نوخدمتوکډوالۍ د 

 مخکې سپارلي دي. 

 

 

د موقف مستحق ګرځي، او د  (IPO)د هغو دالیلو په اړه د کومو له مخې چې یو تن د کډوال یا  .1.4

د ته د درخواست د کړنالرې په اړه تفصیلي معلومات په ضمیمه کې  نړیوال خوندیتوب دفتر

 اد. دي کې ځای پرځای شوي    (IPO 1)په معلوماتي کتابګوټي  نړیوال خوندیتوب د غوښتنې

په توګه ستاسې حقوق  يیو غوښتونککتابګوټی دا هم روښانه کوي چې د نړیوال خوندیتوب د 

د غوښتنلیک په بهیر کې به تاسې له چا سره سر او کار لرئ. څه دي او دا چې  ومسؤولیتوناو 

د نړیوال خوندیتوب له  لخواوزیر  همدارنګه کتابګوټی هغه کړنالرې هم په ګوته کوي چې د

د اجازې پر مهال په پام کې نیول  کېدو په هیواد کې د پاتېد نورو دالیلو پر بنسټ  اړتیا پرته 

 . کېږي

 

 .(IPO 2)لپاره پوښتنلیک هم ضمیمه کړی دی  نګه د نړیوال خوندیتوب د غوښتنېمونږ همدار .1.5

 

او د د دې معلوماتو او په ضمیمه کې د معلوماتي کتابګوټي او پوښتنلیک لوستل قیق ډول دپه  .1.6

څو تاسې د خپل  ،اړتیا په صورت کې د حقوقي مشورې غوښتل خورا مهم او ستاسې په ګټه دي

کال د قانون انتقالي  2015ډاډه شئ چې د  پوهېدودې ټکي پر  دغوښتنلیک مال ور وتړئ او 

 ترتیبات پر تاسې څنګه د تطبیق وړ دي. 

 

 د قانون موخه کال 2015د  خوندیتوبنړیوال  د .2

ره معرفي کوي چې د قانون د واحد غوښتنلیک لپاره کړنال کال 2015د نړیوال خوندیتوب  د .2.1

وب  )د کډوالۍ موقف او ضمني خوندیتوب( د غوښتنې او په هیواد کې د نورو نړیوال خوندیت
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پسې بهیر کې تعین او و د اجازې لپاره باید په یوه واحد پرله  کېدو د پاتې بنسټپر  ودالیل

 شي. ازمویل

 

ضمني د د موقف او  کډوالۍکې انتقالي ترتیبات شتون لري کوم چې د   قانونکال  2015د  .2.2

مخکې سپارل یي غوښتنلیکونو د تطبیق وړ دي چې د پیل له نیټې  هغو ځانګړو خوندیتوب پر

 . (برخه وګورئ 4شوي وي )

 

 به څوک غوښتنلیکونه او د استیناف غوښتنې تعینوي؟  له مخېقانون کال  2015د  .3

 ې. د نړیوال خوندیتوب او په هیواد کې د پاتیدلغوه شوې  ORACقانون له مخې کال  2015د  .3.1

 احکاموقانون د کال  2015د  تمسؤولی نتعیید پلټنو او  اوچارې  په تړاولپاره د اجازې  کېدو

کې د نړیوال  (INIS) خدمتود آیرلنډ د تابعیت او کډوالۍ  د پیل د نیټې راهیسې پر بنسټ

الندې  تپوښښکې تر  نوټچې په همدې معلوماتي  شوې دي للېږته  (IPO) خوندیتوب دفتر

 نیول شوې دي. 

 

. د نړیوال خوندیتوب د غوښتنلیکونو په یدهم لغوه شوې  RATله مخې  کال قانون 2015د  .3.2

پر  احکاموقانون د کال  2015د  چارېاو اړونده  تمسؤولی نتعییهکله د استیناف د غوښتنو د 

ې ږل شوېل ( تهIPAT) بنسټ د پیل د نیټې راهیسې د نړیوال خوندیتوب د استیناف محکمې

 . دي

 

ترتیبات چې  انتقاليغوښتنلیکونو لپاره  موجودهد کډوالۍ موقف او ضمني خوندیتوب د هغو   .4

 شوي نه دي. بشپړهد پیل له نیټې څخه مخکې  

حالت  هغه، په کږي څېړلد مقرراتو له مخې نه  بلناتحادیې د ډ  که چیرې غوښتنلیک د اروپایي  .4.1

وړ وي )د نړیوال خوندیتوب د غوښتونکو لپاره د  کېدوکې چې ځانګړي بدیل ترتیبات د پلي 

وګورئ(، نو په دې صورت کې به د کډوالۍ د موقف او ضمني  برخه 10معلوماتي کتابګوټي 

 الندېنيسپارل شوي وي  مخکېیل له نیټې څخه خوندیتوب د هغو غوښتنلیکونو لپاره چې د پ

  ترتیبات د تطبیق وړ وي. انتقالي

 

 کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ORACپه  –ویشنیزه یا کتګوري  1

کال د  1996که چیرې تاسې د پیل نیټې څخه مخکې د کډوالۍ غوښتنه کړې وي خو د کډوالۍ د 

ه مچمتو شوی نه وي )په بل عبارت کوال هم  رپوارلخوا  ORACد  برخې له مخې 13قانون د 

)د کډوالۍ موقف او سپارښتنه نه وي شوې(، نو ستاسې غوښتنلیک ته به د نړیوال خوندیتوب 

دا چې تاسې د . ږيېککال د قانون په رڼا کې کتل  2015ضمني خوندیتوب دواړو( لپاره د 

په اسې غوښتنلیک ست موقف یا ضمني خوندیتوب د اعالمیې مستحق یاست او که څنګه، کډوال

 شوی دی.  للېږته  (IPO)د غور لپاره د نړیوال خوندیتوب دفتر اړهدې 
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د موقف او ضمني خوندیتوب مستحق نه یاست، نو  شي چې تاسې د کډوال وانګېرلداسې که 

په دې غور وکړي چې که چیرې تاسې ته د نورو دالیلو له امله په هیواد  پرته ځنډله وزیر به 

به د ټولو هغو اسنادو پر بنسټ ترسره شي چې  پرېکړهاجازه درکړل شي. دا  کېدوکې د پاتې 

د اجازې لپاره به  کېدومخه سپارلي دي، د نورو دالیلو له امله په هیواد کې د پاتې  تاسې وار د

 له تاسې څخه د نوي غوښتنلیک د ورسپارلو غوښتنه ونه شي.

 

 د استیناف غوښتنېد کډوالۍ  –کتګوري  2

د موقف لپاره د استیناف غوښتنلیک  د کډوالته  RATکه چیرې د پیل له نیټې څخه مخکې تاسې 

، نو د نړیوال خوندیتوب لپاره وي کړېپه اړه پریکړه نه  RATورکړی وي خو تر هغه نیټې یې 

یواځې د ضمني خوندیتوب  .کېږي څېړلکال د قانون په رڼا کې  2015ستاسې غوښتنلیک به د 

ږل شوی ېته ل (IPO) د نړیوال خوندیتوب دفتر ستاسې غوښتنلیک غور لپارهد حق په اړه د 

سپارښتنه  ORACپه اړه د  ه ستاسې د کډوالۍ موقف د غوښتنېپه دې ډول مواردو کې بدی. 

وي چې تاسې ته باید ضمني  کړېسپارښتنه  IPOکه چیرې  خوندي وي.او خپل ځای  به پر

په دې غور وکړي چې که چیرې تاسې ته د  پرته خوندیتوب در نه کړل شي، نو وزیر به له ځنډ

ته د استیناف لپاره  RATاجازه درکړل شي.  کېدونورو دالیلو له امله په هیواد کې د پاتې 

 لږېولته به نوې ادارې  IPATخوندي وي او د او خپل ځای  رستاسې پخوانۍ غوښتنه به پ

 IPOرد شي، تاسې ال هم کوالی شئ چې د  ې ستاسې د ضمني خوندیتوب غوښتنهکه چیرشي. 

چې په دې  ،څخه د استیناف غوښتنه وکړئ IPATد سپارښتنې په اړه د  د ضمني خوندیتوب 

او یو ځای به شی کتل وصورت کې به د استیناف دواړه غوښتنو ته د یوې غوښتنې په سترګه 

اجازه ترالسه نه کړه، نو په یاد  کېدو لخوا هم د پاتې IPOکه چیرې تاسې د . شي اورېدلو

 IPATپه اړه له  پرېکړېد اجازې د  کېدو تاسې د پاتېال د قانون له مخې ک 2015ولرئ چې د 

 کړئ. ه څخه د استیناف غوښتنه و ن

 

 ضمني خوندیتوب   –کتګوري  3

ال هم  ORACکه چیرې تاسې د پیل نیټې څخه مخکې د ضمني خوندیتوب غوښتنه کړې وي او 

ستاسې غوښتنلیک به د نړیوال خوندیتوب لپاره ستاسې د غوښتنلیک څیړنه پیل کړې نه وي، نو 

یواځې د ضمني خوندیتوب په اړه . ستاسې دوسیه کال د قانون په رڼا کې څیړل کیږي 2015د 

په دې صورت کې به ستاسې  .ته لیږدول شوی ده (IPOړیوال خوندیتوب دفتر )د ند غور لپاره 

وړ وي د استیناف په  قتطبیسپارښتنه )یا که د  ORACد کډوالۍ موقف د غوښتنلیک په اړه د 

 پر خپل ځای او خوندي وي. به( پرېکړه IPATاړه د 

 نور معلومات

(i)  که چیرې تاسې د پیل نیټې څخه مخکې د ضمني خوندیتوب غوښتنه کړې وي اوORAC 

ته د  IPOله دې حقیقت پرته چې  یواځې، پیل کړې نه وي څېړنهستاسې د غوښتنلیک 
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ORAC   لرېنه  هاغیز څه کپر غوښتنلیقانون ستاسې  2015د ، وېدنده ورسپارل .

 پخوانیوبه ستاسې غوښتنلیک د  IPOدی او  وړ کېدوواني موجود قوانین د پلي پخ

 . وڅېړيکړنالرو له مخې 

 

(ii) د پیل له نیټې پاره غوښتنلیک وړاندې کړی وي او که چیرې تاسې د ضمني خوندیتوب ل

ږل ېته ول IPATته د استیناف په پړاو کې وي نو استیناف یا اپیل به  RATڅخه مخکې 

  . وکړې پرېکړهاړه د پخواني موجود قانون  په رڼا کې  دی شي او هغوی به یې په

 

 اجازه کېدود پاتې  .5

کال د قانون له مخې د نړیوال خوندیتوب  2015د  ي چېکړې وسپارښتنه  IPOد که چیرې  .5.1

شي )که د کډوالۍ موقف او ضمني خوندیتوب دواړو یا یواځې د  رددې لپاره ستاسې غوښتنه 

وشي چې آیا تاسې ته د نورو  پرېکړهضمني خوندیتوب په اړه وي(، نو بیا به په دې اړه 

   اجازه درکړل شي.  کېدوبنسټونو له مخې په هیواد کې د پاتې 

 

مواردو کې چې ال هم  ، په هغودی دا مهمه ده څو په یاد ولرئ چې کړنالرو کې بدلون راغلی .5.2

دې وروسته تاسې ته د هغو مدارکو د ون د تطبیق وړ وي، نو وزیر به تر کال قان 2015د 

 کېدووړاندې کولو لپاره لیکلې بلنه درنکړي چې له مخې یې ولې تاسې ته په هیواد کې د پاتې 

لپاره د نړیوال خوندیتوب چې الندې نیسي  دا تر غور IPOاجازه درکړل شي. پرځای یې 

به د هغو معلوماتو او  پرېکړهپه دې هکله  سپارښتنه وکړي. کېدوتاسې غوښتنې د مسترد س

 .وېمخه چمتو شوي  اسنادو پر بنسټ وشي چې ستاسې د قضیې په اړه وار د

 

خوندیتوب لپاره ستاسې د  کال د قانون له مخې د نړیوال 2015له همدې امله که چېرې د  .5.3

د نړیوال خوندیتوب د شوې وي، نو باید تاسې  لېږلته  IPOقضیه د غور لپاره  غوښتنې

 څرګندهغه دالیل  ټولپه لیکلې بڼه ( په اړونده برخه کې IPO2غوښتنې لپاره د پوښتنلیک )

اجازه درکړل شي.  کېدوله امله یې باید تاسې ته د پاتې چې د هغې  کړئ چې تاسې فکر کوئ 

هیواد سره ستاسې د تړاو څرنګوالی، په هیواد د بیلګې په توګه ستاسې د کورنۍ حاالت، له 

دالیل احتماالً ټول اړونده  هبشر دوستانبهر ستاسې کرکټر او کړه وړه، او   کې دننه او له هیواده

لپاره لطفاً د نړیوال خوندیتوب غوښتونکو د اړونده مواردو د بشپړ تفصیل لپاره موارد وي. 

 رئ.وګو (IPO1) معلوماتي کتابګوټی

 

په صورت کې )د  کېدود ستاسې په وضعیت او حاالتو کې د هر ډول اړونده بدلون د رامنځته  .5.4

ټاټوبي کې د شرایطو هیواد او توګه د کورنۍ په حاالتو کې بدلون یا ستاسې په اصل ه پبیلګې 

 خبر ورکړئ. ( استاځیتوب)د وزیر په ته  IPOبدلون( باید تاسې 
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الندې یم نو آیا زه د نړیوال خوندیتوب لپاره د بل  تپوښښکه چیرې زه د انتقالي ترتیباتو تر  .6

 لرم؟ اړتیاغوښتنلیک ورکولو ته 

 کټګوریوکې د پورته ذکر شویو  برخه 4که چېرې د نړیوال خوندیتوب لپاره ستاسې غوښتنه په  .6.1

پاره د بل ال خوندیتوب لوزارت ته د نړیواړ نه یاست چې  تاسېوي، نو یوه له ډلې څخه 

د  (IPO 2)، خو تاسې باید د نړیوال خوندیتوب د غوښتنې د پوښتنلیک غوښتنلیک ورکړئ

 کې راغلې الرښوونې تعقیب کړئ.  برخه 7اړونده برخو د بشپړولو په تړاو الندې په 

 

 د نړیوال خوندیتوب د غوښتنې د پوښتنلیک بشپړول .7

یا  2، 1 کې د برخه 4که چېرې د نړیوال خوندیتوب لپاره ستاسې غوښتنه په پورته ذکر شوې  .7.1

، نو تاسې باید د نړیوال خوندیتوب لپاره د غوښتنې کېږي څېړلپه رڼا کې  کټګوریو 3

 پوښتنلیک په الندې ډول بشپړ کړئ.

 

  اجازه( کېدورد )د کډوالۍ موقف، ضمني خوندیتوب او د پاتې امو ۍګورټک 1د 

 کړئ. تکمیلپوښتنلیک  بشپړ یا ټولمهرباني وکړئ 

 

  اجازه( کېدوموارد )ضمني خوندیتوب او د پاتې  ګورۍټک 2د 

او  63a) مهرباني وکړئ پوښتنلیک تکمیل کړئ خو د کډوالۍ موقف اړونده برخه مه بشپړوئ

63b )پوښتنې. 

 

  اجازه( کېدوموارد )ضمني خوندیتوب او د پاتې  ګورۍټک 3د 

او  63a)مهرباني وکړئ پوښتنلیک تکمیل کړئ خو د کډوالۍ موقف اړونده برخه مه بشپړوئ 

63b )پوښتنې. 

 

په  په خاطرد خپل غوښتنلیک د مالتړ لپاره د نړیوال خوندیتوب څو همدارنګه تاسې حق لرئ  .7.2

د خپل هر ډول اضافي معلومات وړاندې کړئ چې ستاسې په نظر مناسب وي.  لیکلې بڼه

 سپارليمخه  غوښتنلیک په اړه د هغو معلوماتو بیا ورکولو ته اړتیا نشته چې یو ځل مو وار د

  ه دوسیه کې موجود وي. پستاسې به وي ځکه چې هغه ټول 
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له هر ډول اضافي مالتړو   (IPO 2)تاسې باید د نړیوال خوندیتوب د غوښتنې لپاره پوښتنلیک  .7.3

 تکیه کوئد اجازې لپاره  کېدویوال خوندیتوب یا پاتې معلوماتو سره یوځای چې تاسې پرې د نړ

سره یوځای له وړیا پوستې  نوټچې تاسې له همدې معلوماتي  )که شتون ولري(، د هغه لیک

FREEPOST   د امکان په صورت څخه ترالسه کړی دی، د ترالسه کولو له نیټې څخه وروسته

 .ږئېولور  په الندې پته کاري ورځې په داخل کې  20د کې 

  

Transitional Cases Section, 

International Protection Office, 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79 - 83 Lower Mount Street, 

Dublin 2, 

D02 ND99 

 

که چېرې اړینه وي چې تاسې او/یا ستاسې حقوقي مشاور د هغو معلوماتو له سپارلو وروسته  .7.4

 نور بشپړونکي معلومات ورته  IPOکې یې یادونه شوې  پاراګراف 7.3چې پورته په 

وسپارئ، نو باید دا چاره ژر تر ژره ترسره کړئ، د امکان په صورت کې د خپلې مرکې د 

په دې توګه به که اړتیا وي د اسنادو دا کار وکړئ.   اونۍ مخکې 2لږ تر لږه څخه  مهالوېش

ه شي او ډاډ به ترالسه شي چې د مرکې د نیتې څخه ژباړې ته کافي وخت او اسانتیا برابر

مرکه کوونکی ستاسې ټول اسناد په واک کې لري او په پام کې یې  IPOمخکې تر مخکې د 

 نیولي دي. 

 

 کال د قانون له مخې به له ما سره مرکه څه وخت ترسره شي؟ 2015د نړیوال خوندیتوب د  .8

 برخې 7بشپړ کړ او   )IPO 2(کله چې تاسې د نړیوال خوندیتوب د غوښتنې لپاره پوښتنلیک  .8.1

معلوماتو سره یوځای مو وسپاره، نو که اړینه وي د نړیوال  وبشپړوونکمطابق  له ټولو مل 

د به د مرکې لپاره  له تاسې سره په مناسب وخت کې اړیکه ونیسي.  )IPO(خوندیتوب دفتر 

IPO  چې ښایيستاسې مرکه والي له امله د ګڼ  شمېرغوښتنلیکونو د  کېدونکو پروسهد لخوا 

   .یو څو میاشتې وخت ونیسي

 

یا په غیر مستقیم ډول د  مستقیمچې د نړیوال خوندیتوب دفتر سره په  نه شتهاړتیا تاسې ته دا  .8.2

 مرکې د غوښتنې لپاره اړیکه ونیسئ.
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 شي؟ واورېدلغوښتنه څه وخت  استینافلخوا به زما د  IPATد  .9

استیناف ته په تمه یاست چې په اړه یې د پیل له نیټې څخه مخکې  موقف کډوالۍ تاسېکه چیرې  .9.1

د  کې یادونه وشوه  ستاسې دوسیه به برخه 4نه وي شوې، نو لکه څرنګه چې پورته په  پرېکړه

 ته انتقال شي. IPO نړیوال خوندیتوب دفتر یا

 

که چیرې تاسې د ضمني خوندیتوب استیناف پایلې ته په تمه یاست نو د استیناف غوښتنه به د  .9.2

IPAT د نیټې په اړه به  تاسې ته د اورېدوشي او د  واورېدل اخوه ل IPAT  خبر درکړل به لخوا

 شي.

 

 نور معلومات .10

ډول پوښتې باید په لیکلې بڼه هر د د دې معلوماتي نوټ د محتویاتو په اړه  .10.1

info@ipo.gov.ie  یا په الندې پته د آیرلنډ د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو، د نړیوال

 :مرکز خدمتونود لپاره نکو وخوندیتوب دفتر د پیرود

Customer Service Centre, International Protection Office, Irish 

Naturalisation and Immigration Service, 79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2 ،ته راجع شي. 

  

کال قانون بشپړه بڼه او ورسره مل ټول قانوني مواد له  2015د نړیوال خوندیتوب د  .10.2

www.ipo.gov.ie   وړ دي.دو ېکد ترالسه ویبپاڼې څخه 

 

له الرې ترالسه  برېښنالیکد پورته موجود دی چې  ژبو کې شمېریو  پهدا معلوماتي نوټ هم  .10.3

 شي. کېدای

 

تاسې کوالی شئ  تړاود اجازې په  کېدو غوښتنلیک یا د پاتېخپل د  لپاره د نړیوال خوندیتوب .10.4

همدارنګه د یوې ګټه واخلئ.  د خدماتو څخه( Legal Aid Board)د حقوقي مرستو د بورډ 

 بدیلې چارې په توګه کوالی شئ په خپل لګښت د شخصي وکیل مشورې ترالسه کړئ. 

 

 کمشنريد ملګرو ملتونو له  لپاره د نړیوال خوندیتوبهمدارنګه تاسې حق لرئ چې  .10.5

(UNHCR) په اړه مشوره وکړئ. غوښتنېکډوالو د خپل سره  دفتر 

 

 کې ذکر شوي دي.  ضمیمه 1په دې معلوماتي نوټ کې د ذکر شویو ټولنو د اړیکو جزئیات په  .10.6

 

 

 د نړیوال خوندیتوب دفتر، 

 د آیرلنډ د تابعیت او کډوالۍ خدمات، 

 2017جنوري 

mailto:info@ipo.gov.ie
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 ضمیمه 1

 ځینو اړیکو تفصیالتد 

 

  
International Protection Office  
Irish Naturalisation and Immigration Service,  
79-83 Lower Mount Street,  
Dublin 2. D02 ND99  
  6028000 01 :ټیلیفون
  8122 602 01 :فاکس
 www.ipo.gov.ie :ویب پاڼه
  info@ipo.gov.ie  :ایمیل
 

International Protection Appeals Tribunal   
6/7 Hanover Street,   
Dublin 2. D02 W320  
  8400 474 01 :ټیلیفون

ټیلیفون تګښکم ل  : 1890 210 458  
  8410 474 01 :فاکس
 www.protectionappeals.ie :ویب پاڼه
  info@protectionappeals.ie :ایمیل
  
Legal Aid Board   
Legal Aid Board Law Centre - Smithfield,   
48/49 North Brunswick Street,   
Georges Lane,   
Dublin 7. D07 PE0C 
  .9600 646 01  :ټیلیفون
  www.legalaidboard.ie :ویب پاڼه
  lawcentresmithfield@legalaidboard.ie :ایمیل
  

International Organisation for Migration.  
116 Lower Baggot Street, 
Dublin 2. D02 R252  
  406 406 1800 :وړیا ټیلیفون نمبر
  0655 676 1 353+ :ټیلیفون
 www.ireland.iom.int :ویب پاڼه
  iomdublin@iom.int :ایمیل
  

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  
102 Pembroke Road,   
Ballsbridge,   
Dublin 4. D04 E7N6  
    6314510 01 :ټیلیفون
   iredu@unchr.org :ایمیل

http://www.protectionappeals.ie/
http://www.protectionappeals.ie/
http://www.ireland.iom.int/
http://www.ireland.iom.int/

